Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#1

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:51:14 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 9:53:23 PM
Time Spent: 00:02:09
IP Address: 112.215.63.20

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

no

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
no
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
no
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
no
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
MIMIN SURYAMIN
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=100009002964162

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 LEMAHSUGIH
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bersama zenius itu sangat enak sekali dan cepet ngertinya ,aku ketagihan buat belajar walaupun aku gak
lolos SBMPTN tapi zenius telah menemaniku setahun lalu saat aku kelas 11 buat persiapan OSTN Fiskia tingkat
provinsi dan Alhamdulillah aku masuk top 5 , dan semoga aku bisa tembus SIMAK UI 2016 , Amiin
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dian Kartika Fajarina
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/diankartikaf

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..
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.
Tau gini dr dulu makek zenius :)) belajarnya dr konsep dasar trus latihan soal sama pembahasannya mantapp
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dian Rahmawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Dian Rahmawaty

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 CISOLOK
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Produknya keren ngebantu banget
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dela Benita Ziliwu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/della.benita?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 Gunungsitoli
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional Veteran 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 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.

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

https://www.facebook.com/PurpleBieberFever

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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 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
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.
Alhamdulillah zen, gue lolos di UIN Jakarta padahal sumpah ya gue tuh orangnya mualesssss banget belajar pas
jaman sekolah dulu, udah gitu gue juga lulusan SMK jadi ya tau lah ya, untuk bisa lolos sbmptn itu susah banget
karena kebanyakan materi ujian yang diujikan itu kebanyakan materi SMA, tapi gue beruntung banget nemuin
zenius ini, sebenernya sih udah lama tau zenius cuma gue baru mulai belajar pas bulan februari tahun ini, gue
ngerasa enak belajar pake zenius sampe gue pernah dari pagi ampe pagi lagi mantengin pc cuma buat dengerin
bang sabda ngajar, duh bang suara lo sumpah ya sexy abissss sumpang bang demiapapun, semangat deh gue
belajarnya, terus tutor sosiologi tuh siapa namanya gue gatau, sumpah ya dia kocak banget bikin gue ngakak deh
haha. Terus saking asiknya belajar jadi gue ngerasa enjoy aja gitu. Sampe akhirnya tadi gue ngecek pengumuman
dan alhamdulillah lolos di salah satu ptn yg gue pengen hehe. yeaayyy, walaupun keterima dipilihan ketiga tapi gue
bersyukur banget secara gue anaknya males banget buat belajar dan prestasi gue disekolah pun biasa-biasa ajaa
haha. Thanks ya zen. Love youuuu hahahaha
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Novia Ismi Sagita
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 37 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 Budaya dan Seni jurusan Sastra Inggris
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue tuh puas bgt karena emang kan gue gak bimbel dimana2, nah udah gitu gue lintas jurusan dari ipa ke ips. Jadi
ya gue ngerti dan bisa ngerjain kemarin soal sbmptn ya gara2 zenius??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Besti Sri Kurniawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/bestikurnia

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Beberapa materi sudah lumayan menguasai, tutornya jelasinnya enak terutama biologinya. Hanya perlu tambahan
pengetahuan baru yg biasa dikeluarkan di sbmptn.
Mudah"an kedepan zenius jg memfasilitasi tryout sbmptn online.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bagja Riyanto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://web.facebook.com/bagja.riyanto

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Tegal
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Keguruan Jurusan 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.
Alhamdulilah Ya Allah , terimakashhhh zenius loe-loe pada udh ngrubah pikiran gue yang jelek jadi lebh kritis dah klo
ada sesuatu yg aneh wkwk, waloupun gue tembus di pilihan 3 tpi gue sangat puas karena gue berjuang dan ini
bener2 Passion saya dari pada pilhan 1 dan 2 itu jujur karena gue ngikuti2 in wkwk , Pokok top bgttt lah geo dan
ekonominya soal hampir kembar tpi gue lupa akhir gk diisi wkkkww, dan klo gue lagi bosen gue beljr IPA wowww
kerenn banget deh kimia dan biologi aku jadi fall in love sama ka prass ehh biologi wkwk, Salam buat yg ngisi TPA
dan Eko AKuntansi suaranya adem bangettt, hhaha sama kaka sosiologi gue rasa gue gk beljr tpi malah
bercandaan tpi asyik mudah ditangkapa wkwk, Pokoknya makashh bangett dehhh , cita2 gue terwujd bisa nulis
testimoninya penginnya ditampilkan ama foto tpi gk mungkin dehh, over all asyikkk 1 x lagi makashhh banggettt
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Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:10:30 PM
Time Spent: 00:06:00
IP Address: 180.251.211.126

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/TiaraPritaditya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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 Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi 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.
Seru bangett pake zenius,apalagi belajar sosiologinya jd gampang,dan ngerti bgt! belajar tpa di zen juga seruu kok.
zen itu bagus kok,tp karena gue bimbel juga,jd zen cuman jd selingan gue yg luar biasa bgt!!terutama untuk belajar
tpa,oiya buat materi eko/geo gitu di lengkapin ya kak,kadang suka lg asik2 belajar ternyata kurang lengkap hehe.
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#11

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:06:58 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:11:00 PM
Time Spent: 00:04:01
IP Address: 36.85.25.214

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/atidhira.habibillah.5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA negeri 1 Genteng
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#12

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:56:15 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:12:05 PM
Time Spent: 00:15:49
IP Address: 202.67.42.47

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://m.facebook.com/azat.sudrajat.7127?
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... )
MA Negeri 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius emang jenius, pembahasannya praktis mudah di serap otak (mungkin karena konsep ya :D), tapi yg jd
masalah diri gw sendiri yg gk bisa ngoptimalin waktu gue dan kayaknya susah bener mau serius belajar (ada aja
cobaannya :D).
Kegagalan ini bakalan gw jdiin buat batu loncatan gw nyebrangin sungai masalah test masuk PTN. Jujur Zen,
walau gw alumni, tpi ini pengalaman pertama gw ikut test SBM | karena sebelumnya ada suatu kewajiban yg bikin
gw gk bisa ikut SBM. Sekali lg gw salut sama zenius.net, kece abis... mohon bimbingannya ya Zen, biar gw bisa
masuk PTN :D
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#13

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:05:51 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:13:42 PM
Time Spent: 00:07:50
IP Address: 112.215.64.152

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/astrifalupi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 20 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 Singaperbangsa Karawang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Agroteknologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Mungkin aku juga masih rada males sampe h-14 sbmptn. aku ngebut materi terutama fisika, kimia. aku ngerasain
banget oooo moment belajar di zenius. dan kecenya lagi TPAnya seru banget aku paling semangat ngerjainnya.
Fisika juga kebantu banget. pokoknya walaupun ga dapet di universitas impian tapi seenggaknya masih di fak. yang
aku mau. buat bang sabda dan ka wilona luv yu so much.
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#14

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:09:18 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:13:57 PM
Time Spent: 00:04:38
IP Address: 114.120.238.118

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

gapunya fb...

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA PL DON BOSKO 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bisa tau trik trik ngerjain soal dengan tepat walau ujungnya ga lolos sbm. Pendekatan sama bang sabdanya kurang
kali ya /? Hehe
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#15

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:13:14 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:16:54 PM
Time Spent: 00:03:39
IP Address: 114.125.171.164

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ivan.sanskret

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 5 Banjarmasin
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Teknik Prodi 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.
Terimakasih, pakai zenius itu menyenangkan. Sampe pernah dimarahi temen gara-gara ga bilang pakai zenius.
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#16

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:14:54 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:18:25 PM
Time Spent: 00:03:31
IP Address: 36.74.54.54

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

facebook.com/zulfainur

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 KOTA BLITAR
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih bisa belajar banyak dari zenius. mengubah pola pikir yg selama ini masih salah. meskipun tahun ini blm
lolos sbmptn tp manfaat yg didapet dr zenius banyak bgt. thanks a lot! temenin belajar lagi ya :D
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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#17

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:54:00 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:18:34 PM
Time Spent: 00:24:34
IP Address: 114.125.108.22

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/LoveTheBoys1D?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Giri Banyuwangi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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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Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#18

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:12:06 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:20:08 PM
Time Spent: 00:08:02
IP Address: 112.215.64.224

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Singgih Aditya Wiguna

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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-Husna Kota Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 nyesel ga pake zenius lebih awal, pas mepet baru gua beli voucher zenius. tapi meski ga lulus sbmptn gua
ngerasa kebantu sama zenius seengganya ada perlawananlah pas ngerjain soal sbmptn kemarin utamanya soal tpa
bareng ka wilo.
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#19

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:09:47 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:20:59 PM
Time Spent: 00:11:11
IP Address: 36.78.142.191

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/hanif.karsamanggala

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Mejayan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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 kenal zenius gue nggak tau materi apa-apa tentang SBMPTN, gue belajar materi random , alhasil gue
keteteran sama cara belajar gue tsb, trus waktu iseng searching di google belajar online, nongol atas sendiri
zenius.net, kirain dulu website biasa aja, ternyata setelah iseng-iseng kepoin itu website, eh makin lama makin
tertarik, habis gitu gue netapin hati gue buat beli voucher zenius.net, udah deh dari situ belajar serasa enaaak
banget, materi yang gue pelajarin juga jadi jelas, jadi gak banyak buang waktu buat mempelajarin materi-materi
yang gak keluar di SBM, dan bahasa yang di gunakan author Zenius friendly banget kek temen sendiri, so jadi
mudah buat di serap otak hahaha..., pokoknya gak pernah nyesel deh gue ikut belajar bareng Zenius selama ini,
thanks zen :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
humairoh
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/humairoh

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
UTAMI PUSPITA SABILLA MUSTAQIMAH
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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, gue takjub dg cara belajar di zen yg bikin gw jadi ketagihan untuk belajar terus. Gw bisa lebih paham daripada
belajar di sekolah. cuma gw juga bingung, padahal gw udh usahain memahami segala materi di zen, dan hal itu
terbukti berguna banget untuk di sekolah, tapi kok gw tetap aja kesulitan ya saat menghadapi soal2 tipe sbmptn? gw
masih sering kelabakan. gw berusaha belajar menggunakan konsep dasar, tp tetep aja masih belum kebuka
pikirannya. padahal gw udah start nyiapain sbmptn dari bulan Juli 2015. gw juga meninggalkan kebiasaan jelek gw
sebagai maniak nilai. tapi kok zen..... gw gagal tahun ini :( gw gak menyalahkan elo. jujur, gw ngerasa kehadiran elo
di hidup gw membawa pencerahan. cuma ya, gw bingung aja.. gw gagal :'( :'(
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sonya Putri Utami
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

lupa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sman 2 cimahi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
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.
Jadi gini, pas UAS sampe UN tuh gw sakit tifus, sampe ngerjain UAS aja dirumah sakit, UN sambil diare diare ga
jelas. Lulus aja udah syukur... waktu belajar SBMPTN yaitu h-7 why? Karena kesehatan gw , beneran bukannya g
mau belajar... gw pengguna Zenius dri kelas 11dan cuman ikut TO sekali itupun H-1 dengan hasil yaaah seperti
itulah, nah pas gw SBMPTN eeeeh asma gw kambuh ditempat. Bayangin!!! Udah badan gak bener soal Sbmptn
aniyaya banget lagi... tapi Allhamdullilah saya keterima PTN hiks ????????
Thanks zen lu satu satunya tempat belajar gw pas putus asa
P.s saya tidak mengikuti bimbel lain

22 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#23

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:13:14 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:24:29 PM
Time Spent: 00:11:15
IP Address: 114.125.83.228

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Www.facebook.com/firaazzahra2207

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ini sangat ngebantu banget buat gue dalam memahami biologi yang notabene gurunya ga pernah ngajar ?? Thanks
banget lah pokoknya, soalnya penjelasannya bisa gue ulang2 sampe afal sendiri titik komanya haha. Bahkan untuk
salah satu bab di kelas 12 aja, ada yang pernah gue tonton sampe 5x an kalo ga salah. Oh iya, sebenci bencinya
gue sama fisika, ttep kerasa asik kalo Zenius yang ngejelasin. Thanks a lot ya, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Suarmin Rais
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/amien.uzumaki151

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Bulukumba
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Maaf Zen lgi sedih banget nih jadi ga bsa ceritain.. :'(
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Albertus Vincent
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/vincent.albertus.520

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
yaa, walaupun gak lolos SBMPTN tetep gak pernah nyesel pake produk zenius :), lagipula masih tetep berharap
pengunguman SIMAK UI tanggal 1 juli huehehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andre Permana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/Andre.devi.danbilqis

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 GADINGREJO
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Testimoni gua karena gua pengguna baru dikarenakan zenius ini cuma bisa d puter di laptop dan handphonenya
canggih maka gua baru pake zenius 3 bulan gua rasa cukup puas walau diakhir gua GAGAL di sbmptn buat
kesekian kali,
Gua sedikit menyesalkan di Tutor Geografi dan Bahasa Indonesia di SBMPTN yang GAK BANGET malah mirip
kayak guru disekolah yang bikin ngantuk *maafkan aku kakak kakak tp ini jujur gua kurang puas sama kedua tutor
SBMPTN itu GEOGRAFI dan BAHASA INDONESIA. di geografi tutornya pun seperti Pilek suaranya bindeng gak
asik juga , Bahasa Indonesia logat jawanya keliatan banget , bikin ngantuk 11 12 kayak gitu gue disekolah.
Tapi gue dapet banget feel si Sosiologi,EKONOMI MTK juga sih karena MTK mau gue skip jd gak terlalu ngikutin,
sumpah gua ngerasa jadi SUKA sama Sosiologi sekarang hahaha. Btw doain gue lolos SIMAK UI ya kak
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mafrukhin
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 ketanggungan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 10:22:36 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:28:23 PM
Time Spent: 00:05:47
IP Address: 36.73.9.116

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/elmatadoras

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 WERU
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 gue kembali lagi ke orangnya atau pribadi masing-masing sih. Gue pengguna zenius tapi telat
belajarnya,jadi cuman mental doang menurut gue. Tapi asik banget kok tutor nya, but nyesel belajar mepet. Buat
adik-adik belajar SBMPTN mulai dari sekarang!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:22:17 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:30:12 PM
Time Spent: 00:07:55
IP Address: 114.125.188.35

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://m.facebook.com/trian.tumanan?
ref=bookmarks8

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..
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 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.
Selm hidup ku, baru kali ini aku bisa mendapatkan enlightment of making sense. Udah 2 Tahun aku make zenius.
Aku orangnya kurang disiplin aja, padahal cita2 sangat tinggi. Tapi mau gimana lagi udah berusaha segitunya walau
sebenarnya bisa lebih jauh. Tapi ini bukan karena zenius hehe. Cara yang paling efektiflah untuk belajar sendiri di
rumah. Karena kita bisa lebih konsen, bereksplorasi macam2, dan banyak hal yang mebuat kita lebih maju kedepan.
Zenius harus disebarluaskan di indonesia. Itu karena pendidikan di indonesia saja yang masih kurang. Good job
zenius.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:27:37 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:31:09 PM
Time Spent: 00:03:31
IP Address: 112.215.63.37

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/Muhammadismailalghufron

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 CIBALIUNG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 10:22:54 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:31:56 PM
Time Spent: 00:09:02
IP Address: 114.121.154.119

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://m.facebook.com/oman.r.man.9

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 5 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 Islam Negeri Sunan Gunung Djati| Sosiologi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Sosiologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius semakin ngebuat cinta sama ips awal nya biasa aja apalagi pelajaran macem ekonomi dan sejarah.
Setelah pake Zenius jadi ngerti banget sama konsep nya dan ga gampang kejebak sama soal.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:26:40 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:33:07 PM
Time Spent: 00:06:26
IP Address: 223.255.230.59

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifky Putra Pratama
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 PGRI 1 Kota 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
Farmasi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius Keren Abis !!
Di Zenius lu ga bakal nemuin rumus cepet, semua ada asal muasalnya, gua juga lebih menghargai ilmu bukan
sekedar buat keterima di PTN aja
Recommended banget pokoknya pake zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 9:49:40 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:34:00 PM
Time Spent: 00:44:20
IP Address: 180.251.104.152

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/onlylah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Sooko
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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 Jawa Timur
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Desain Komunikasi Visual
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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.
gw dulu SD rangking 1 terus, ga tau kenapa di SMP gw menurun jadi rangking 23, 13, 17 paling bagus ranking 9.
akhirnya di SMA kelas 1 gw dapet ranking 3 terakhir (rank 33). dulu di kelas 3 SMP gw les di bimbel paling terkenal
di kota gw. temen -temen ngerasa itu bimbel paling manteb lah, tapi enggak dengan gw, gw merasa gw udah kapok
ikut bimbel disana. kelas 3 SMA akan dimulai, ortu gw nganjurin gw untuk ambil bimbel itu lagi. gw bilang ke ortu gw
"ayah, ibu bimbel itu cuman buang - buang uang ayah, kalo ibu sama ayah pengen aku buat les, aku pengen yang
les privat" (entah kenapa disitu gw kesannya sombong banget . tapi serius, gw mending ga ikut bimbel, karena
disana itu isinya cuman bercandaan disuruh ngapalin yang namanya the king, menurut gw itu useless. dan entah
kenapa yang katanya matematika adalah logika, disana gw diajarin belajar matematika rasa sejarah, hafalan semua
brooo). jadi dari sana gw mulai coba search iseng di google. muncullah iklan digoogle yang namanya zenius. gw
cobain dengerin video videonya. dan tepat di hari ultah gw, gw dibeliin zenius sama ayah. gw seneng banget,
berasa gw dibeliin guru privat digital hahaha... darisana gw dengerin videonya, menurut gw hal yang paling
powerfull di zenius itu dibagian zenius learning and Xpedia guide. menurutku gw itu yang ga dimiliki bimbel lain ,
dari situ gw tahu kesalahan gw sama cara belajar, ngebangun semangat gw disaat bener bener down, bagian TPA
juga menurut gw ajib banget. gw setelah belajar itu selama beberapa minggu, dari yang IQ gw 98 (rendah banget
parah deh) lumayan jadi 118. gw mengalami peningkatan IQ sekitar 20 poin hanya selama beberapa bulan. dari
sana gw percaya bahwa gw bisa, dan gw ga bodoh. gw inget dapetin nilai tertinggi kimia sekelas yang anak anak ga
nyangka, gw nyadar banget dari dulu anak yang suka nyontek jadi anak yang bener bener PD. atleast dari ranking
gw 33, semester pertama dikelas 3 SMA gw dapet ranking 1. temen temen gw pada kaget. tapi entah mereka
seakan akan entengnya bilang "iyalah farid kan emang dasarnya pinter" itu kaya ngelupain semua perjuangan gw
buat belajar sampek jam 1 malem tiap hari. sakit parah pun gw harus tetep belajar. gw tau saingan gw selanjutnya
bukan 35 anak lagi, tapi beratus ratus ribu anak. dizenius gw juga belajar apa itu artinya belajar "ngerti (bukan
ngafal)". gw juga selalu diketwain sama anak sekelas kalau gw nanya yang aneh aneh. iya gw juga ga malu nanya
sama anak rank terakhir dikelas gw. menurut gw semua anak punya keahlian bidang masing masing dan zenius
yang bikin gw sadar tentang hal itu. di SNMPTN gw ga diterima. rasanya itu sakit banget parah (kalah rasanya
ditinggal sama ceweklo) *baper kan* tapi bener, rasanya itu bikin down banget. lanjut ke SBMPTN di H-1 bulan
SBMPTN gw harus relain banyak waktu. gw harus minimal 3 hari sekali try out mandiri, ngerjain soal yang kira kira
semua soal di zenius udah gw kerjain sampek tuntas. dan udah ngehabisin 2 buku soal yang tebel banget parah.
yang ga tau lah ya berapa soal yang udah gw lahap. di hari H-2 SBMPTN gw udah ga mau belajar lagi. udah cukup
buat gw. jadi dibuat santai aja. banyak artikel zenius yang bikin gw menjadi anak yang lebih cerdas. thanks zen. gw
termasuk orang yang terpilih di SBMPTN 2016. best teacher ever.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:24:45 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:34:05 PM
Time Spent: 00:09:19
IP Address: 125.161.181.139

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Sulaiman
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 7 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..
UPN "Veteran" 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
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.
Belajarnya seru banget tiba tiba jadi pengen belajar mulu. Saking sering belajar mamah jadi gamau nyuruh beres
beres hehehhe
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:19:31 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:34:15 PM
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IP Address: 125.164.157.33

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ozha.pengagumcimot

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 ST.ALBERTUS MALANG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA 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 membantu banget pokoknya belajar, bukan dengan hafal rumus tapi tahu bagaimana konsepnya. setelah
pakek zenius aku lebih siap kerja soal sbmptn 2016 bagian fisika kimia sama biologi kebantu banget dengan materi
yang dijabarin. meskipun belajarnya cuma senin kamis tapi bersyukur banget berkat zenius bisa lolos ptn. makasih
zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Uswatun Hasanah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sitiuswatunhasanah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 3 Jember
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
waktu ngerjain SBMPTN 2016 percaya diri banget tapi mungkin emang belum rezeki , tetep semangat aja
thanks zenius :-)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andri imbar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/william.imbar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 TOMOHON
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Sam Ratulangi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan
tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong
nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro
dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pakai zenius membuat cara belaja saya berubah 180 derajat .sanagat berguna bangetlah biarpun sbmptn nggak
lulus tapi lulus di ujian mandiri .
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Widya Nurhayati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https:www.facebook.com/widyanurhayati

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Bekasi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
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.
Pengalaman gue belajar pake zenius yang paling ngena banget dikehidupan gue, ngerubah cara pandang, dan pola
pikir gue adalah....nasihat bang sabda, yang berbunyi "Lihatlah sesuatu dengan netral, tanpa menilai baik atau
buruknya sesuatu" Yap, sederhana emang tuh kata-kata hehe. Tapi, kata-kata itu bener-bener ngubah cara berpikir
gue. Gue jadi bisa ngambil hikmah dan sisi positif dari sesuatu hal, yg mungkin biasanya dianggap negatif. Itu poin
yg paling ngena dan berbekas dikehidupan gue berkat zenius :') Selain itu...gara-gara zenius gue jadi suka sama
sosiologi, berkat tutor nya juga yg ekhem, "sesuatu" bikin gue jatuh cinta dan senang mendalami ilmu sosiologi.
Maybe, someday gue akan bermimpi untuk bisa jadi tutor sosiologi di zen hehe. Ya, walaupun latar belakang kuliah
gue nanti bukan sosiologi. Tapi gue akan mencoba untuk mendalami ilmu tersebut. Kan, kuliah itu mencari ilmu
sebanyak-banyaknya? hehe. Intinya, walaupun gue lolos dipilihan ke tiga, yg notaben bukan "ptn impian" gue. Tapi,
gue tetep bersyukur karena masih relevan sama mimpi yg ingin gue raih. Dan gue sangat bersyukur berkat zen gue
bisa lolos sbm tanpa bimbel hahaha. Itu sesuatu yg dapat dibanggakan menurut gue. Zen, someday lo harus bisa
jadi besar dan terkenal dari sabang sampai merauke. Menjadi sarana yang dapat mencerdaskan bangsa ,zen! Oke
itu aja pengalaman gue make zenius, I hope saat kuliah nanti gue masih bisa belajar bareng lo. Kalo bisa, kali gitu
ditambahin untuk yg jenjang universitas juga pelajarannya hehehehe :))
At last, THANK YOU ZENIUS!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ni Luh Putu Sri Murdiani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

htttps://www.facebook.com/srimurdiani

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Negara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
nyesel banget baru ngikutin zenius di detik" mau sbmptn. Alhasil gak lulus drh karena belajarnya gak optimal, tapi
berkat zenius sekarang aku berani buat ngambil jurusan yang emang aku pengenin. Tahun depan aku mau ikut
sbmptn lagi, mau ambil kedokteran. Karena awalnya takut sama biaya kuliah di kedokteran, jadi aku urungkan
masuk kedokteran, tapi pas gak lolos snmptn, aku nemu ni blog, baca ttg biaya kuliah itu kaya gimana, dan
akhifnya aku berani nerusin impianku ambil fk. Sekarang aku udah mulai fokus banget belajar di zenius.net pake
sbmptn 2017, semoga berbekal ilmu dan latihan di zenius.net aku tembus sbmptn kedokteran ugm/ub/unud tahun
depan. Astungkara amin.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Budi Setiono
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/budistno

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 premium member merasa puas dengan materi yang diberikan oleh kakak-kakak zenius. Tetapi saya
kurang maksimal dalam belajar karena keterbatasan koneksi internet (maklum pake hotspot gakuat beli pulsa
hoho) jadi belum rejeki di sbm
tapi pede di SIMAK UI
doain aja ya zen! semoga bisa kasih testi hoho
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
muhammad zaki zulfikar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/zakyArchiest

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
sma angkasa lhs 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
mencerahkan.walaupun aku gak lolos untuk kedua kalinya....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anik Herawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/anikhera

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Glenmore Banyuwangi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 Ampel 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 Ilmu Sosial dan 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.
sumpah.. zenius keren banget. Kalau ada kata yg lebih dari keren, itu dah yg bakal gue Kasih buat zenius.
Pertama gue kenal zenius itu, pas gue memutuskan untuk mengulang (gue alumni sma yg thun 2015 ga lolos
sbmptn). Asli.. gue takjub banget dan dari situ gue mulai stalking apapun tentang elo, zen. Gue kepoin twitter, web,
Dan blog zenius. Dan dari situ gue memutuskan pokoknya gue harus belajar sbmptn pake produk zenius.
singkat cerita gue beli expedia 2.0 dan gue cuuss belajar intens bareng elo, Zen.
Thankyou banget, zen. Lo udah banyak ngebantu gue. Lo berhasil ngerubah mindset gue. zenius TOP deh.
??????????
Bang Sabda, Pio, Faisal, Donita, Wilona, dan tutor zenius lainnya makasih bangett. ??????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SARA DESFI SIREGAR
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sara.z.desfi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Binjai
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 SBMPTN teringat suara bang sabda
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Martina Indirarosa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

martina indirarosa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 menarik itu.... wawasan gue jd luas tentang matematika yg pengajarnya asik bgt. gapuas pake zenius soalnya
gabisa dicopy paste wkwk tp afterall keren asli. wkt sbm emg pilihan gue yg ketinggian jd gadapet. tp gue optimis d
jalur berikutnya karena gue lebih siap pas ngerjain. nih zen pengen curhat tau... gue wkt sbmptn gue duduk tepat d
depan ac. merinding parah kan? jd ga fokus ngerjain soal mana gue nahan kebelet coba. hikss. trs sebelah gue
bawa tisu 1 pack yg besar & dia ngerjain soal sbm dengan pilek yg tak berkesudahan min gue kasian bgt liatnya,
mana bajunya tipis gitu pas bgt lg posisinya d bawah ac. terus TKPA nya blank abisss. kesalahan gue adalah... gue
panik. gue bner2 skip tuh figural, cuma ngerjain 2 soal. pdhl selama TO gue kerjain semuanyaa. hudahlah emg blm
rejekinya. tp bahagia bgt pernah bljr pake zenius, kalo bisa mah buat email aku diperpanjang penggunannya secara
gratis boleh min? hehe nyaman bgt blajarnya. oiya nanti aku kabarin d twitter min kalo aku kterima mandiri. afterall
mkaasih banyak min zen. smoga makin sukses
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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!)
Diah Rohaeni
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/diah.rohaeni.5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sman 1 cililin
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 pernah pake zenius waktu kelas 12 sma selama 3 blan itupun jarang diakses dan kuota internet yang terbatas
belajarnya jd kurang maksimal dan gue gak sempat buka zenius learning , gue belajrnya cuman pembahasan soal
aja, taun berikutnya gue beli paket Xpedia 2.0 yang pertama gue denger adalah zenius learning yang membuat
pikiran gue terbuka yang asalnya ngedown banget gak ada semangat2nya jd semangat lagi jadi nyadar kalo
selama ini cara belajar gue masih salah dan byk bgt motivasi 2 yg dikasih bang sabda. pas ngerjain soal sbm itu
sebenarnya mudah yang di ajarin di zenius semua ada dan gampang cuman sayangnya gue kalo mau belajar itu
orangnya malesan dan jarang ngerjain latihan soal kapsel sama soal campuran tiap minggu kalo belajar materi yang
disampein tutor2 sih langsung ngerti cuman satu2nya penyakit gue cuma males buka laptop jadi akhirnya kagak
lulus deh :( smga taun depan gue bisa tembus sbmptn di tempat yang gue inginkan ;) sebenernya gue pengen bgt
rekomendasiin produk zenius sama semua adik2 kelas gue di sma tapi kalo gue udah lulus sbm kalo belum lulus
mah malu atuh masa pake zenius tapi gak lolos ??
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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!)
Yogi Arfandi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://WWW.Facebook.com/yogi.arf

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 MUARA BUNGO ,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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama Kali ngeliat video zenius di blog nya berada tertarik aja gitu , trus langsung beli dah kasetnya , karna kalo
online syang kuota ,selama nnton zenius jadi lebih ngerti sama hal hal yang agak rumit apa lagi math keren dah ,
tapi sayang ada beberapa pengajarnya yang agak flat ngomong nya ,kurang menarik , Dan lebih di sayang nya lagi
saya gk lulus SBMPTN 2016 :" ,tapi saya sadar gk lulus jalur SBMPTN nggak menemukan jalur2 lainnya gk bakal
lulus ,Dan sekarang saya berusaha untuk berjuang lebih giat lagi dan meningkatkan ibadah karna usaha Dan doa
adalah tanggung jawab kita ,tapi masalah hasil , kita nggk berhak menemukan , doakan saya yaa lulus pendidikan
dokter di PTN favorit ;)
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:40:03 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:45:58 PM
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IP Address: 36.80.196.158

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

http://www.facebook.com/ammaralwandi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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.
Matematika sama Fisikanya konsep banget. Biologinya juga. Waktu ngerjain sbmptn agak bingung karena tipe
soalnya beda sama tahun tahun yang lalu. Tapi gara gara kebiasaan mikir pake konsep. Alhamdulillah bisa juga
ngerjainnya. Walaupun diterima di pilihan 3 gapapa lah disyukuri aja heehehe. Makasih zen :-)
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:38:49 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:47:20 PM
Time Spent: 00:08:30
IP Address: 202.62.17.59

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

http://www.facebook.com/wiryawanabidin

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bagus banget, insyaalloh tahun dedan ikut sbm lagi dan simak. Ka sabda lumayan bagus ngejelasin tentang
ngejalis konsep mtk tapi pas sbm saya lupa semua postulatnya karena begitulah kondisi & situasi sbm seperti
perang frontal. terima kasih zenius;))
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:20:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:50:14 PM
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IP Address: 36.79.199.107

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/Yosuke.takazawa10

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 4 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
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Elektro
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Semua berawal dari Artikel2 kerennya zen!, waktu ane lulus SMK, ane bingung mau ngelanjutin kuliah/kerja
bimbang deh pokoknya mah,saking bingungnya SBMPTN 2015 gak daftar. nah ane iseng buka fb ehhh ketemu
artikel tentang "Jangan Salah Milih Jurusan". bener2 keren artikelnya Y_Y.sampe bener2 semangat buat SBMPTN
tahun depan.waktu udah beli voucherya, ane pun coba disiplin belajar pas desember 2015.dari bikin plan mau
kemana2nya, jurusannya, sampe jadwalnya bener2 nyiapin buat SBMPTN sampe mei H-7.ane waktu itu milih
pilihan pertama di STEI ITB, ke dua IF UNPAD dan ketiga T.Elekro di UINSGD nuhun tutor2 Y_Y meskipun dapet
pilihan 3, ane bener2 syukur banget, yang penting dapet jurusan yang diinginkan udah syukur Y_Y terlepas
kuliahnya dimana-dimananya.hatur nuhun zen!! jangan kapok2 ngajarin yang lainnya hehehehe.
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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!)
Lutfi Dwi Rahardian
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/lutfi.upik

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Parakan Temanggung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
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.
Jadi ya zen sebelumnya terimakasih banget udah nemenin 2 tahun belajar gw. Sebenernya gw udah kenal zenius
ini sejak SMP! Dimana guru gw pake CD zenius untuk njelasin mapel IPA. Nahkan ketika kelas X berlalu dan gw
baru keinget zenius.
Mulai deh kelas XI beli paket XpediaS 2.0 dari zenius nah dari kelas sebelas ini gw baru ngerti konsep-konsep
fisika. Entah itu hukum newton dll. Gw baru sadar kalo pelajaran fisika bukan hanya tentang rumus tapi tentang kita
mengerti konsepnya. Khususnya buat bang wisnu thanks banget.
Di kelas XII gw udah rencanain semua untuk SBMPTN tapi jadwal yang padat membuat susah nyari waktu
senggang untuk belajar. Gw baru benar-benar sadar ketika awal 2016 gw mulai tuh dengan matematikanya bang
Sabda yang ngonsep bener. Dan pada hari H nya gw inget kata-kata bang Sabda kalo gw harus ngerjain semampu
gw sebanyak-banyaknya kudu bener.
Alhamdulillah dapat pilihan ke 3 Tehnik Sipil UNS!
Thanks banget ya zen...

51 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#51

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:38:16 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:52:22 PM
Time Spent: 00:14:06
IP Address: 202.67.40.216

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://mobile.facebook.com/aliefgaleh.pratama?
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... )
SMK PEMUDA 3 KESAMBEN
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya sih, agak ragu gitu pertama kali pakai, dan belum bisa paham materi yg disampaikan, eh ternyata aku nya
yg Human Error ( ya iya lah, secara aku SMK , sementara SBMPTN kan materi SMA semua ) . Dan eh ternyata,
setelah SBMPTN usai aku baru sadar, "kenapa gua nggak belajar materi SMA mulai dari kelas 1 di Zenius ?" . Duh,
sempat deg deg an deh, setelah aku buka materi SMA mulai dari kelas 1 sampai 3, keajaiban seolah menghampiri
ku ( CIE ), benar-benar keren materi yg disampaikan dan gua pernah baca Meme " Kenapa dari dulu nggak pakai
Zenius " dan ternyata tuh Meme kena nya di aku XD . Akhirnya sempat nyesel deh gara" gugup SBMPTN, soalnya
nggak belajar dari awal (maksud nya materi SMA nya di Zenius). Setelah pengumuman SBMPTN, ternyata aku
nggak lolos, tapi karena zenius lah aku jadi kenal SBMPTN dan bisa menyerap konsep" materi yg ada di Zenius .
Ya, meskipun nggak lolos gpp sih, kan masih ada Mandiri, itupun semoga aja lulus :D . Makasih Zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:50:58 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:55:00 PM
Time Spent: 00:04:01
IP Address: 114.125.191.209

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Smk negeri 2 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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

53 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#53

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:53:19 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:56:51 PM
Time Spent: 00:03:32
IP Address: 139.0.72.2

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/argha.joshua

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Laurensia
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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.
Belajar pake zenius tuh kak mantap bangetttt!Aku yang tadinya ipa trus pindah ke ips harus belajar semua bahan 3
thn mereka dalam waktu 2 bulan,aku seneng banget sm kak sabda dan kak glen yang ngajarin ekonomi sm
sejarah!MANTAP ABIS!meskipun pilihan 1 g dpt ttp aja mayann lahhh HEHE SUKSES TERUS ZENIUS LOVE U
(no homo) haha:))
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:50:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 10:59:16 PM
Time Spent: 00:08:26
IP Address: 180.243.215.44

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ra.v.d.gunnerz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 51 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mantep deh komplit, gw jadi bisa ngerjain soal2 SBMPTN,tau strategi2nya, dan banyak bgt hal yg bisa
gw dapetin dari zenius, yg tadinya gw benci mtk sekarang jadi suka, tetapi nasib ga keterima lagi di SBMPTN tahun
ini, gw udh pake Zenius Xpedia 2.0 dari akhir tahun 2015, tinggal nunggu pengumuman Jalur Mandiri aja nih,
pokoknya Recommend banget buat seluruh siswa siswi di Indonesia buat pake Zenius khususnya Xpedia, Worth it
banget !
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:50:21 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:01:44 PM
Time Spent: 00:11:23
IP Address: 114.79.28.156

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

anoraga ilafi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Bojonegoro
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 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.
gokil pokoknya belajar di zenius!! zenius ngebantu gue banget dalam belajar dan ngebantu milih jurusan yang tepat
secara tidak langsung. alhamdulillah zen keterima di ekonomi pembangunan unpad, thanks zen sudah ada dalam
kehidupan gue!!wkwk...
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:08:02 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:02:29 PM
Time Spent: 00:54:26
IP Address: 111.95.119.24

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Diana Rizky
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 9 Tangerang Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
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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, sma jurusan ipa, dan tahun lalu udah kuliah di salah satu ptn di Jakarta. Setelah beberapa bulan
ngejalanin di ptn tsb, gue mulai ngerasa salah jurusan. Akhirnya bulan Oktober gue mutusin untuk sbm lagi tahun
depan dan murtad ke ips (karena sbnrnya emg tujuan awalnya mau masuk ke jurusan ips). Gue mulai ngehubungin
temen sma gue satu satu, gue tanyain mereka masih punya buku ips kelas 10 atau engga, jawaban mereka semua
sama "Yah, udah dikardus-kardusin".
Singkat cerita, gue inget zenius. Setelah itu gue tontonin semua video zenius yang bisa gue tonton secara gratis
sambil kumpulin uang untuk beli voucher yang setahun. Setelah sekitar 2 minggu (pertengahan oktober), uangnya
mulai kekumpul dan gue beli vouchernya. Dari situ gue mulai ambisius banget, buka zenius hampir tiap hari. Semua
video sbm zenius, termasuk zenius learning, gue tontonin satu-satu. Bahkan beberapa video gue tontonin sampe 3
kali atau lebih:))
Tiap kuliah gue bawa soal-soal, sambil nunggu jam kosong, gue ngerjain soal-soal sbm di fakultas sebelah (biar ga
ketauan anak kelas). Saking ambisiusnya, ketika diajak liburan sama ortu, gue bawa soal-soal dr zenius. Gue
kerjain disana. Iya, saat liburan.
Selama beberapa bulan gue habisin untuk ngedalemin materi ips. Semester 1 kuliah gue masih rajin kuliah,
semester 2 kuliah gue mulai sering banget bolos. Bener bener jadi mahasiswi kupu-kupu sampe temen-temen
kampus heran sendiri.
Kuliah-zenius-kuliah-zenius. Gitu terus rutinitas gue tiap hari. Setiap hari minggu dari bulan februari sampai hari
minggu sebelum sbm, gue try out mandiri (sesuai dgn artikel di blog zenius) dari soal yang gue dapetin dari internet.
Materi ips yang gue dapetin bener-bener full dari zenius tanpa bimbel! Bahkan materi dari zenius berguna jg untuk
diskusi beberapa mata kuliah di kelas, plus gue diterima di Ekonomi Unpad! Makasih banyak zenius!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 10:45:16 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:03:57 PM
Time Spent: 00:18:40
IP Address: 114.79.29.151

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/Rio Febrian

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 N 1 BAWEN
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 yang mendebarkan saat ikut Sbmptn 2016 (pertama kalinya), rasanya 2X lipat ikut UN. Yang
paling seru itu saat ngerjain soalnya, entah kenapa rasanya seperti ngerjain TTS, sekian terimakasih.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:01:08 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:05:15 PM
Time Spent: 00:04:07
IP Address: 114.125.215.101

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andi Ahfaitar Yusuf P.
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 Maiwa
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setidaknya membantu 1, 2 nomor walaupun akhirnya tidak terima.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:01:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:06:24 PM
Time Spent: 00:04:34
IP Address: 111.95.239.143

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ulil.shirogane

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 3 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 enak banget, yg ngajar gaul dan mudah dimengerti. Nilai ulangan tdnya jelek skrng jd bagus
bagus. Thanks Zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arie Febriyansyah
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 Prakarya Internasional 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..
UNPAD
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan 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 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.
saya sudah dua tahun belajar bareng zenius, meskipun saya dari SMK yang gak tau bagaimana isi materi yang ada
di SMA, tapi setelah belajar bareng zenius selama sekitar enam bulan intens,itu membuka mata saya bagaimana
sih belajar yang bener,apa esensi belajar itu dan jadi merasa nyaman belajar itu. Bener juga kata bang Sabda buat
alumni itu cukup belajar apa yang belum di kuasai,mungkin hanya berapa persen saja yang belum memenuhi
Passing Gradenya. hehe sebenernya juga saya itu lulus tahun lalu sbmptn ,udah kuliah di PTN juga tpi karena
passion saya ada dijurusan ini,dan nyoba lagi sbmptn taun sekarang lalu belajar aja yang belum dikuasain bagi
kamu sebagai alumni. Alhamdulillah deh bisa lulus di prodi ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aldino
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/al.dino

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Kerjo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 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!)
Yessica Natalia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yessica.natalia.96

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 BALEENDAH
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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.
Sumpah gue ngerasa beruntung banget bisa kenal zenius. Gue tau zen dari kelas 11, dan langsung daftar
zenius.net premium, dan bantu banget buat nyelesain pr2 gue, dan nilai harian juga ulanan gue pun naik, walaupun
gue gak terlalu intensif zeniusannya (jgn ditiru wkwk) , dan setelah sem.2 kelas 12 gue mulai serius nonton video
zen karena gue sadar sbmptn mulai dekat, dan gue pesimis sama snmptn. Dan bener aja, gue gak keterima jalur
undangan, tapi keterima SBMPTN cuy.. bangga banget, padahal gue gak pernah bimbel sama sekali , cuma pake
zenius tapi bisa masuk PTN favorit. Pokoknya cinta banget zeniuslahh, semua orang harus tau zenius!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alya Nurul Rahmayani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/alya.rahmayani

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 ngerjain soal sbmptn, um undip, sama simak ui ada soal yg diajarin konsepnya sama Zenius dan langsung
bilang dalam hati 'anjir ini yang diajarin .....' Hehe. Terus pas kelas 11 itu gue ulangan kimia tuh, gurunya ga nerima
remedial. Jadi kalo nilai lu jelek, yaudah. Pokoknya tiap ulangan kimia pas kelas 11 tuh bener-bener banget lah
belajarnya. Pas bagian yang entalpi itu, pertama kalinya gue beli produk zenius yg DVD. Gue tontonin aja tuh,
Alhamdulillah gue ga remed. Itu seneng banget yaAllah, apalagi banyak juga temen-temen gue yang remedial. Gue
ngerasa lucky banget pokoknya. Terus, gue ternyata udah kenal zenius dari jaman gue masih SMP. Waktu itu gue
dikenalin sama Zenius sama guru biologi gue. Jadi beliau itu nyetel Zenius pake projector. Sebenernya enak sih,
cuman gimana ya, anak SMP tuh kalo ditinggal sama guru terus disetel kaya gitu aja, kebanyakan ngobrolnya. Gue
mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sama team zenius. Walaupun gue gagal di SBMPTN 2016 ini, gue
tetep berterima kasih sama kalian karena udah nemenin 2tahun masa SMA gue. Gue berharap semoga konten
zenius makin baik lagi, baik itu blog nya atau pun video di zenius.net
Sekali lagi, makasih banyak Zenius!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fanny Wibowo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Www.facebook.com/fannynoyfarro

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Asik dan asik. Dah pokoknya asik. Soalnya beneran belajar pake konsep. Tutornya asik banget, jadi bikin belajar
nambah asik. Walaupun ini jadi 2x nya gue gagal lagi SBMPTN gapapa lah yang penting dapet ilmunya. Masih ada
pengumuman SIMAK UI hari Jumat nanti semoga bisa lolos. Minta doanya ya semua.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadia Kamila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nadia.kamila77

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
TMI Al-Amien Prenduan Sumenep madura
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 Ilmu Sosial dan Hukum
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Kenalin, nama saya Nadia. mungkin gak seperti teman-teman lain karena saya adalah lulusan TMI Al-Amien
Penduan, salah satu pesantren muadalah di Madura (kurang lebih sama sepeti Gontor). yang mana kurikulum nya
bebeda dengan SMA dan tidak mengikuti UN. Selain itu saya juga wajib mengabdi/mengajar selama 1 tahun (saya
lulusan 2015) sehingga baru bisa ikut SBMPTN tahun 2016 ini.
backround saya adalah IPA, meski saya suka IPS dan nilai saya juga sama-sama bagus di kedua bidang tersebut,
dan sejak kelas XI saya ingin kuliah informatika.
petemuan saya dengan zenius ketika browsing materi yang akan keluar di SBMPTN terus suka banget baca
artikel2nya, waktu itu belum ngeh sih zenius ini maksudnya apa. yah saya belajar sekadarnya, materi cari di
internet, soal2, bener2 ngulang dari awal yang namanya fisika, kimia, karena di pondok banyak yang
berbeda(karena pake kurikulum sendiri). baru pada februari 2016 dengan hasil mecahin celengan mutusin beli
voucher zenius dengan tujuan maba teknik informatika. dimulailah petualangan belajar saya bersama kak sabda,
kak pras dan tutor SAINTEK zenius lainnya, yang mana baru kali ini catetan belajar saya jadi lengkap dan rapih !!
nagih banget buat belajar, apalagi oh moment-nya.
lalu sekita 17 april, saya ikut ty out SBMPTN di Unibraw. dan hasilnya... HANCUR!!
di situ saya mulai nyadar, impian saya terlalu tinggi sedang kemampuan saya pas-pasan dan pesaing saya tentu
sudah siap dengan 3 tahun SMA. lah saya? cuma modal 2 bulan zenius-an dan semester sebelumnya nyambi
belajar mandiri di tengah kesibukan menjalani tugas pengabdian mengajar salah satu SD Islam di kota saya,
Malang, plus saya tidak ikut bimbel.
Akhirnya saya menyadari sejak SD saya suka menulis /jurnalistik dan memutuskan banting setir ke SOSHUM ilmu
komunikasi. sebenarnya sih sejak awal saya memang ingin ambil komunikasi dan infomatika sekalian tapi kok
kayaknya berat banget harus ujian 2 kali (IPC).
alhamdulillah keputusan nekat saya (karena sudah H-1 bulan SBMPTN) didukung orangtua dan mulailah bergelut
dan berkenalan dengan mas faisal.. dan tutor SOSHUM lainnya. pendapat saya SOSHUM tinggal dibaca dan tidak
perlu ribet menurunkan rumus blablala.. berhubung waktu SBMPTN yang mulai dekat.
dan voila... anak lulusan pesantren yang tak ikut UN, tak ikut bimbel, dan baru menemukan jati diri di ilmu
komunikasi H-1 bulan berhasil lolos ilmu komunikasi UNESA di pilihan ketiga.
walaupun bukan di universitas yang saya impikan, tapi terima kasih zen, tiga bulan kau ajarkan belajar yang
sesungguhnya.. terus mencerdaskan anak bangsa ya..

68 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#66

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:11:48 PM
Last Modified: Tuesday, June 28, 2016 11:18:13 PM
Time Spent: 00:06:25
IP Address: 114.124.28.145

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/bella.m.slamanya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Sragen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius.net itu keren abiz! panduan lengkap tentang banyak hal ada di web ini. ga cuma tentang belajar hal-hal di
sekolah tapi juga hal-hal baru yang belum pernah didapat. cocok banget buat yang sedang berjuang masuk ptn.
amazing bgt deh! thanks zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cut Nurul Farhana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/cutnurulfarhana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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 Pembagunan Nasional Veteran 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 Ilmu Ilmu Kesehatan Jurusan 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.
Gue udah jadi member zenius sejak september 2015 dan baru gue pake 1 smpe 10 kali lah ya tapi bene2 blajat
zenius tuh bulan mei (parah bgt ya h-1 bulan sbm)dan karena udah mepet bgt ya gue cuma belajar soal2 sbmptn
yang tahun2 lalu dan guna bangettt suka bgtt bisa ngebahas soal sbm kyak berasa diajarin guru langsung.gue
paling suka kimianyaaa enak bgttt.udah gitu aja walaupun gue sempet nyesel karna engga gunain zenius dari awal
karna soal2nya tuh bnyak bgt ga ada abisnya.kerenlah buat gue yg cuma bene2 blajar h-1 sbm.
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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!)
Alvi Zainita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Gresik
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
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 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.
Sejak SD aku gapernah diikutin bimbel sama orang tuaku. Dan aku bisa buktiin masuk sekolah favorit di kotaku
tanpa bimbel. Tapi waktu SMA sebenernya udh pengen banget masuk ITB tapi ya masih jalanin kelas X XI biasa
aja. Tapi agak panik pas mau masuk kelas XII gapunya bekal apa-apa. Akhirnya waktu browsing browsing di
internet nemu web zenius.net awal buka matdas langsung suka banget sama sabda. Yaudah akhirnya beli deh
vouchernya yang setahun. Sering banget dulu review materi terus ngerjain soal dibahas. Tutor yang lain keren juga.
Apalagi pras yang awalnya aku buta sama biologi malah biologi bisa jadi lumbung poin karena gapaje ngitung2.
Sampe waktu h-2minggu sbm akunya sakit. Jadi dua minggu itu sama sekali nggak belajar. H-1 sbm ujan deres
banget jadinya kebanjiran padahal aku harus ke rumah om biar pas hari H bisa dateng pagi. Alhasil jam 11 malem
baru sampe. Aku langsung tidur disitu takutnya nggak fresh besoknya. Hari sakral pun dateng.... Aku diantar tante
ke tempat tes aku langsung stand by di depan ruangan sambil makan roti. Detik2 masuk ruangan udah coba
nenangin diri. Tapi otak langsung panik waktu liat soal takut gabisa ngerjain. Eh paniknya keterusan soal parabola
sama newton yang biasanya aku ngerti banget kok malah mandek. Aku coba ini itu gak nemu. Akhirnya aku lwatin
soalnya kata zen gaboleh kelamaan ngulik. Yah sbmptnku tidak begitu mulus. Makanya aku takut nggak dapet jadi
tiap hari cuma doa apa aja ngga itb gapapa yang penting tahun ini nggak nganggur. Alhamdulillah ternyata dapett
wohoo pilihan tiga sih tapi seneng bangettt makasih banget ya zen. Zenius nggak hanya ngajarin kayak bimbel atau
privat biasa tapi juga membentuk pola pikir dan ilmunya bisa dipake kapanpun! The best deh.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Natalia Rupilu
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 6 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 gila keren. Walaupun saya gagal lolos SBMPTN tahun ini tapi saya akui kalau Zenius cadas sekali
ajibnya. Cuma.... saya yang lagi ada masalah aja, alhasil kalau belajar SBMPTN sering nggak niat hehe, jadi
merasa bersalah ke bang Sabda yang udah pernah bilang sebisa mungkin hindari masalah menjelang SBMPTN.
Tapi, seriusan seru parah cara ngajarnya. Seneng juga soalnya saya jadi lumayan bisa ngutak-atik rumus.
Pengalaman yang cukup saya ingat setelah beli voucher itu waktu saya bisa menjelaskan trigonometri sama limit ke
temen dan mereka cuma ber-"kenapa dulu guru kita nggak njelasin dasarnya aja" dan ungkapan sejenisnya.
Ngebantu banget buat ngerjain tugas apalagi waktu garap laprak kimia. Terus biologi jadi lebih gampang dipahami,
bang Pras asik banget. Itu aja sih menurut saya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Asria Ayu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/asria.ayu

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 paling suka belajar mat fis kim nyampe cepet-cepetan ngejawab. Kalo bahas soal yang njlimet mulai deh gw
otak atik tapi nggak ketemu juga (kadang ketemu sih) eh begitu lihat pembahasanya ternyate cuman begetoh.
waktu ada orang banyak dirumah, mereka nyampe duduk disamping dan dibelakang gw gara-gara penasaran sama
sistem pembelajarannya, eh ujung-ujungny ngikut ngejawab juga..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifqi Fauzi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rifqi.fauzi2

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question
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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 direkomendasikan pakai zenius sama Kakak kelas, dia juga masuk ptn impian berkat belajar di zenius.
Nah, saya pakai zenius deh saat desember. Mantap, dah! Nilai uas untuk pelajaran mipa naik. Tiap semester
biasanya sih hampir 80. Setelah pake zenius, udah nyampe tuh 90 an. Apalagi matematika dan kimia. Saat mau
belajar sbmptn, sekolah malah meberi tugas membuat karya tulis ilmiah. Nah loh, gimana jadi belajar sbmptn kalo
karya tulis harus cepat diselesaikan, belum sidangnya pula. Yaudah deh, buat karya tulis tentang sbmptn aja
sekalian juga bisa memantau pesaing. Makanya baru sempat belajar verbal, numerik, dan figural dulu aja di zenius.
Februari udah sidang, datang alumni dari berbagai ptn ternama pakai almamater berbagai warna dan logo ptn yang
jadi moodbooster untuk belajar sbmptn. Makanya tpa diselesaikan secepat mungkin. Saat mau belajar tkpa lain
selain tpa, ada jadwal baru untuk try out un + ujian sekolah teori dan praktik hingga maret. Waduh, harus pikir-pikir
lagi nih. Jadwal belajar sbmptn akhirnya dimundurkan hingga un selesai. Saat un selesai, ada guru yg kasih quiz
dadak. Yg bisa jawab dapat bonus nilai ujian teori matematika. "Apa pengertian dari Determinan". Nah lho, saya aja
baru selesai un diberi yg seperti ini malah bingung. Sampai sekarang ga ada yang bisa jawab dengan benar.
Setelah un, saya baru deh belajar sbmptn, baru nyadar betapa banyaknya materi yang masih belum dikuasai.
Untungnya ada tweet dari Zenius mengenai frekuensi kemunculan topik sbmptn. Akhirnya saya belajar mulai dari
awal setiap materi yang keluar banyak. Selesai TKPA, lanjut ke Saintek. Gila! Soal macam apa ini? Lihatnya aja
udah bingung mau jawab apa nanti ujian. Oke deh, jangan lihat soal dulu, belajar konsepnya. Pertama-tama saya
suka dengan fisika, jadi saya belajar mekanika dulu. Ga cukup sekali tonton, saya tonton materi yang sama
berulang kali hingga mengerti. Lalu saya pindah ke kimia, ini mata pelajaran yang saya paling ga bisa selama ini.
Stoikiometri aja belum paham, apalagi kelanjutannya. Eh ada Zenius, saya tonton materi kimia selama hampir 2
minggu. Jadi ketagihan kimia daripada fisika lho, hehe. Coba ah nyari soal kimia sbmptn, sebelumnya pernah sedih
dapat -2. Setelah nonton zenius, sampai ngerasa "Kimia? Kesempatan nih lumbung nilai di saintek". Dapat +37 di
kimia udah ngerasa bahagia, serius deh. Ga kerasa sbmptn tinggal 2 minggu lagi, saya belum belajar matematika
ipa dan biologi. Mungkin sudah keasyikan dengan kimia?
Akhirnya saya belajar matematika ipa cuma 1 minggu untuk materi yang ga ada di matematika dasar seperti
integral, vektor, transformasi. Biologi saya hanya belajar metabolisme dan genetika aja lho, itupun hanya 5 hari. 2
hari sisanya saya gunakan untuk istirahat. Saat ujian tiba, saya lihat soal sbmptn saintek. Hmm, kira-kira bisa
mengerjakan setidaknya 1/3 dari keseluruhan soal yang ada. Saya bantai fisika dan kimia, sempat ceroboh karena
ada 1 soal matematika ipa yang saya anggap mudah karena konsepnya sudah diajarkan oleh Zenius, namun saya
ceroboh saat menghitung dan membulatkan jawaban malah berbeda. Untuk biologi sih, mungkin kurang baik ya,
karena persiapan saya juga kurang matang. Tkpa nya agak berbeda, tapi diubah juga apa kok karena Zenius
mengajarkan konsep. Saya agak kesulitan sih di bagian verbal karena hubungan 2 kalimat memang sulit untuk
dijawab. Figuralnya beda banget dari try out, sampai saya putar-putar soal agar menemukan gambar yang sesuai
dan itu memakan waktu yang lama. Pertanyaan bahasa indonesia dan bahasa inggris bisa dijawab dengan baik. 10
menit terakhir ternyata saya baru mengisi 1 soal matematika dasar, akhirnya saya mengerjakan matematika dasar
hingga waktu habis. Sayang sekali, padahal ada beberapa soal yang saya bisa namun waktu telah habis. Mengatur
waktu pengerjaan soal ternyata bukan hal sepele, penting banget! Well, saya rasa dengan apa yang saya kerjakan
mungkin optimis saja dengan pilihan ke 3. Ternyata hari ini, saya dinyatakan tidak diterima SBMPTN 2016. Mungkin
salah saya karena banyak kesibukan sebelum ujian yang mengakibatkan waktu belajar yang tertunda cukup lama
dan pilihan prodi saya yang terlalu tinggi. Saya akan terus belajar hingga mencapai impian. Selanjutnya tunggu saya
di SBMPTN 2017!
Zenius saya beri nilai 92/100 :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Pradipta Ardityan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

login dari hape zen, males buka haha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 4 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 Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik 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.
Gw alumni zen, dulu gw sombong bgt mentang2 juara kelas + juara umum, gw yakin keterima snmptn. Well snmptn
ternyata doesn't work that way, gw ditolak mentah2 sama ITB dan tanpa persiapan, gw ngeyel pilih ITB. Yah cerita
setelahnya bisa diskip. Kebayang dong gimana ekspektasi org sama gue dan gmn perasaan gw. Skip2 gw dapet
kuliah lewat jalur mandiri di univ di kota gw tinggal, ga begitu bangga sih, soalnya jalur mandiri kan biasanya
diidentikkan sama orang sebagai suatu jalur masuk PTN yg terindikasi banyak 'intervensinya' dan bayaranpun
mahal ga kaya yg snmptn sama sbmptn. Nah singkat cerita gw dendam nih sama sbmptn trus gw inget ada org yg
dulu pernah nyaranin gw make zenius (katanya anak ips masuk kedokteran gr2 zenius) gw tertarik dan nyoba,
walau masih kesandung jadwal kuliah semester 2, gw maling2 baca buku dan buka zenius, tepatnya gw mulai fokus
ke zenius sekitar H-2 bulan. Setelah gw belajar disana, gw sedikit-banyak tahi tentang konsep, walaupun seluruh
materi sbm ga gue kuasain, seenggaknya gw crosscheck materi dominan yg bener2 harus gw pahami dan well,
konsep dasarnya gw dapet dari zenius tapi tetep gw ga mungkin cuma bergantung sama satu sumber dan tetep
harus cari referensi laen. Baca2 buku, minjem buku temen dll. To tetep aja, kalo ada benturan gw coba buka zenius
buat nyari2 konsep materi serupa. Pas ngerjain sbm? Soal yg pas sbm 2015 dulu sama sekali ga tau harus gw
apain kini punya titik terang haha, dan tkpa 2016 gw rasa verbalnya beda dari tahun2 sebelumnya jadi agak makan
waktu (btw tips alokasi waktu dari zenius bener2 bagus!) tapi at least cuma 20 soal yg gw kosongin. Dan pada
akhirnya setelah berdoa sampai pengumuman ini, walaupun gue ga dapet pilihan 1 dan 2 di univ 3 huruf itu, gw
berhasil BALAS DENDAM haha sekian zen
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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 Asaduddin
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bisa ngerjain beberapa soal di bab yang belom dikuasai.. Walaupun ga disemua pelajaran.
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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!)
Resha Puspita 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 24 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..

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

Respondent skipped this
question
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali gw denger Zenius tuh pas kelas 3 SMP. Temen bimbel gw yang super duper jenius sering banget
ngerekomendasi-in Zenius ke gw. Katanya ada video pembelajaran gitu yang asik. Tapi yang namanya dulu SMP
gw masih cupu plus norak, ya udah jadinya seruan temen gw itu gw anggap angin lalu aja.
Ketemu lagi sama Zenius di masa-masa UTS kelas 11. Waktu itu gw lagi ngebut persiapan UTS. Gw nyasar di
zenius.net dan langsung jatuh cinta sama tutor yg ngisi materinya*waktu itu gw lagi denger Wisnu ngisi fisika. Saat
itu juga gw langsung lobi ortu buat minta beli voucher zenius.
Kelas 11 gak ada yang menarik dari pengalaman gw. Gw nonton zenius.net di "sisa waktu" malem buat PR atau
pelajaran besoknya sampe ketiduran dan gak ada yang bener bener nempel di otak.
Zenius udah oke banget dalam bantu gw belajar tapi sayangnya mindset gw pada waktu itu masih ancur, gw belajar
cuman pas ada butuhnya aja. That's why pas kelas 11 gw belum kena efek dari zenius itu.
Setelah kelas 11 gw berakhir, gw sadar nilai rapot gw gak bisa jadi penyelamat gw buat undangan nanti. Jadi gw
putusin minta ayah buat beli Zenius Xpedia, gw mau ngambis dari awal bareng zenius buat persiapan sbmptn.
Gak ada bagian paling bersejarah dibandingkan ketika gw terasuki ZL-nya Sabda. Saat itu mulai dari rencana PTN
tujuan gw, jurusan, pola pikir, habbit, cara pandang, sampai temen temen gw, semuanya berubah. Gw mulai paham
alasan kita belajar, kenapa pilihan lo harus banget sesuai passion lo, temen-temen yang baik untuk mendukung visi
lo kayak gimana, hidup gw mulai tercerahkan saat itu. Ini gak berlebihan. Buat gw yang berada di keluarga yg
'awam', arahan Sabda bener bener jadi penolong gw. Satu kesalahan yg gw buat pada saat itu adalah gw menyianyiakan 3 bulan pertama setelah gw beli Xpedia dengan bersantai ria. Padahal gw udah dengerin Sabda bilang di
Zenius Learning(ZL) untuk "MULAI SEKARANG" dan gw baru menyesali hal itu 3 bulan menjelang sbmptn. Karena
3 bulan itu seharusnya bisa gw pake untuk curi start dengan tenang tanpa khawatir dengan tumpukan tugas, ujian,
praktek, dsb.
Sekarang gw divonis gagal sbmptn dan gw gak ikut mandiri juga. Sebenernya hal ini gk buat gw kaget. Gw udah
bisa ngukur dari sebelumnya. Meskipun orang tua gw, temen-temen gw, bahkan gw sendiri merasa usaha yang gw
lakuin udah maksimal, porsi belajar gw bareng zenius sampai nyuri hari belajar gw di sekolah, tapi gw sadar masih
banyak step yang salah dalam proses belajar gw selama ini. Gw nerima kegagalan gw ini sebagain proses
pembelajaran gw. Gw sama sekali gak kecewa atau sedih dengan pencapaian gw sekarang ini karena gw
menikmati semua prosesnya. Semoga jatah salah gw udah banyak terbuang di perjuangan kemarin dan kegagalan
gw sekarang adalah kesempatan gw untuk berjuang kembali dengan proses yang lebih baik untuk kampus impian
gw--impian mayoritas pejuang sbmptn.
Gw gak pantang menyerah. Mungkin beberapa temen gw yang nerima hasil di pilihan kedua atau ketiga harus
merelakan impian pertama mereka. Tapi gw diberi kesempatan lagi untuk memperjuangkan pilihan pertama gw. Ya,
gw masih diberi kesempatan. Banyak temen-temen gw takut dengan kegagalan ini, tapi gw lebih percaya diri
menghadapinya karena gw punya zenius, tempat belajar gw untuk tahun yang akan datang.
Ya gw akan berjuang lagi bersama zenius untuk SBMPTN 2017!!
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Facebook.com/khalifareno

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Jawilan, / SMAN 2 Kab. 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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, mungkin para tutor udah biasa ngupas soal sampe ke inti 2nya ya. jadi pas gue ngerjain soal2 UN
dan SBMPTN itu apa yang di jelasin di zenius nyambung banget ama soal2 yang ada, ya sebenernya liat buku juga
bisa aja sih. tapi kalo pake zenius kita diajak buat ngerti suatu hal dari sudut pandang tutor2 yang pinter, so dari
guru juga dapet dan dari tutor zenius juga dapet. jadi saranin banget kalo buat temen2 yang masih di daerah
tertinggal tapi ingin ngerasain bener2 mikir dengaan kualitas pendidikan yang hampir sama seperti di pulau jawa.
lo harus coba zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Amaldo Firjarahadi Tane
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/amaaldoo.firjarahadi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Riau
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan 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

81 / 397

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.
Sebelumnya terima kasih banyak buat orangtua, teman2, sahabat2, keluarga gua, dan tak lupa terutama ZENIUS
yang udh buat gua lulus sbmptn 2016 ini! Senang bgt ya Allah. Jadi sebelum bertempur di akhir Mei 2016 lalu, gua
udh minta mohon bgt sama ortu gua buat beli voucher di Zenius, awalnya gamau kan itu gegara internet aja, eh
akhirnya gua bujuk mau juga ortu gua hehe, alhamdulillah. Gua makai Zenius sejak bulan Januari, sekalian sikat
habis buat UN. Jadi 5 hari setelah UN gua ga nyentuh pelajaran lagi alias sok2 santai nunggu SNMPTN si jalur
dukun (eh tak lolos juga, pfft), tapi setelah itu gua buka Zenius, gua rancang apa aja di bagian Saintek yang hrs gua
jawab plg banyak dan ngerti konsepnya. Alhamdulillah gua udh sblm UN udh matangin konsep2 di kimia, senang
bgt hehe. Skrg, gua matengin fisika, terutama bab listrik dan kalor, soalnya plg bnyk kan keluar, anjay si bg Sabda
ngajarnya pake logika dan konsepnya itu bnr2 konsep jdi gua lgsng ngerti tok tok tok!!! Ngerti bgt gua mksh bg, dri
SMP materi listrik ga ngerti2 amet, eh skrg ngerti smpe2 buku sakti les gua babat habis yg bab listrik :') mksh juga
buat bg Sabda di mekanika nya yg ngerjainnya pakai grafik, kan enk bgt ga terlalu patok rumus. Ga takut
ketinggalan gua kejar matematika, dan gua baru sadar trnyt limit sama turunan emg akrab, diajarin konsepnya sama
Zenius ini. Biologi juga, evolusi gua matengin smpe2 inget pas sbmptn denger suara tentornya
*lupasiapanamanya*. Tengah malam gua rela2 bgt buka dan nonton Zenius, fisika terutama, sampai lewat mamak
gua di dpn, lgsng tutup laptop (pdhl lgi buka Zenius) matikan lampu, ga ketahuan awalnya, tpi bsknya ketahuan
disuruh tidur, gua gamaulah tpi malah dimarahin trs, yaudh bsk gua buka diam2. Pagi2 juga, gegara ketagihan
konsep dari Zenius ini, smbil nunggu kelas di les gua buka di tempat les, gua catet apa yg dikatakan tentornya. Dan
hari ini, 28 Juni'16, usaha gua terjawab (sebelumnya gua pesimis banget), walaupun jebol di pilihan ketiga, sangat
jarang yg kayak gua hehe tapi alhamdulillah marah2an mamak gua berubah jadi tangisan bahagia kalau gua bisa
ngerjain soal2 sbmptn tahun ini yg buat kesel nauzubillh, terutama TPA (gua pelajari tpa di zenius yg antonim
sinonim gimana cara dapat arti katanya biar mudah, eh ga keluar *curhat*) dan gua ... lulus. Alhamdulillah, makasih
ya Zen; terutama buat bg Sabda!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Soraya Maharani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/raya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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

83 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#78

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:38:31 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:48:53 AM
Time Spent: 00:10:22
IP Address: 223.255.230.48

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/mochammadsyamsul.rijal

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenernya ngebantu banget buat belajar. tapi sayang, gua tipe orang yang mudah terkena godaan saat
belajar. gua mulai bener2 serius belajar kira2 bulan januari lah, sebenernya gua udah disuruh2in belajar sama
guru2 sma gua sejak kelas 11. tapi yah, akhirnya gua nyesel.. akhirnya gua harus gagal tahun ini.. kata2 sabda
yang paling berkesan buat gua, motivasi2 dia pas di bagian zenius learning itu ngena banget. tapi yah sayang, gua
telat banget ngedenger zenius learningnya.. ah intinya gua nyesel buat tahun ini. pingin ikutan bimbel zenius-X buat
nyiapin SBMPTN tahun depan, eh malah zenius X nya tutup tahun ini. tolong dibuka lagi dong !!! bener2 pengen
serius buat tahun depan !!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ega Saputra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Unggulan Terpadu PGII 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
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) 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 Manajemen
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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.
Gw pake zenius sejak / setelah 2 tahun lulus dari Smk. Artinya ini adalah tahun ketiga atau kesempatan terakhir gw
buat kuliah di PTN. Lah, 2 tahun lulus ngapain? Gw ngga seberuntung kalian gaes. Pertama gw anak smk. Smk gw
baru berdiri, gw sendiri adalah angkatan ke 3 dari sekolah tersebut. Smk gw bener2 fokusin lulusannya buat kerja.
Iya kerja. (Kenyataanya sulit cari kerja di jurusan yg sesuai) akhirnya gw jadi pengangguran. So, dengan demikian
informasi, pengetahuan dan segala hal yg berhubungan dengan perguruan tinggi, itu gw ngga dapet di sekolah.
Kedua penyesalan terbesar gw adalah gw baru kenal sama Nur ( cahaya) yg namanya zenius itu setelah gw lulus 2
tahun dari smk. Dari zenius gw belajar banyak, tahu banyak dan yang paling penting adalah di bukakannya pikiran
jahiliyah gw. Thank so much zen!. Tapi, gw ngga langsung pake zenius gw cuma baca2 blog sama video yg
gretongannya maklum kantong ane lagi krisis2 nya. Tahun 2015 gw coba beraniin diri buat daftar sbmptn. gw punya
waktu cuma semingguan buat nyiapin ujian tersebut. waktu itu gw pilih rumpun saintek. Gw ngga berharap lebih
soalnya, gw cuma mau tau sbmptn itu kaya gimana?. dan bisa kalian tebak. gw gagal. Tapi selang beberapa bulan
gw di terima kerja di salah satu BUMN di bidang Telekomunikasi. Dari situ gw bangun Goal gw, gw bangun mimpi2
gw, gw niatin buah hijrah total dari masa jahiliyah gw. Gw bakal berjuang lagi tahun 2016. Gaji pertama gw, gw
langsung beli voucher zenius yg 6 bulan. Target gw waktu itu adalah tek. Geologi ITB. Pagi kerja malamnya
pacaran sama zenius gw jalani selama 4 bulanan. Dan selama itu pula gw sadar gw ngga bisa ngeheandle antara
kesibukan kerja sama belajar PTN. Akhirnya, 1 bulan menuju sbmptn gw putusin resign dari perusahaan gw dan gw
milih fokus buat sbmptn ditambah gw juga ambil bimbel super intensif buat ngelatih kemampuan gw dan gw juga
bisa tau sudah seberapa jauh saingan gw. Selama 1 bulan itu juga gw pindah haluan ke rumpun soshum dimana
target gw kali ini adalah ilmu ekonomi ui. Gw ambil ini karena gw lihat dari keluarga gw sendiri, gw selalu berfikir
kenapa faktor ekonomi jadi hal utama dari hilangnya kerharmonisan dalam rumah tangga. Gw bener2 tertarik sama
yg namnya ilmu ekonomi.. Banyak banget pertanyaan2 di otak gw ini mengenai ilmu ekonomi ini apalagi gw di
perkuat sama ocehannya bang sabda waktu jelasin teori2 ekonomi, sumapah dari situ gw cinta mati sama ekonomi.
Sebulan sudah gw ngejar semua materi soshum yg ada di zenius, sbmptn pun tiba. Alhamdulillah gw kerjain
dengan lancar, setelah nunggu dengan sabar rasanya di gantung dengan di temani rasa cemas, pengumuman pun
tiba. Alhamdulillah lagi gw lulus sbmptn walau bukan di pilihan pertama gw Ilmu ekonomi UI tapi setidaknya gw
udah buktiin kesakralan zenius (lebay :p) , kerja keras yg tak pernah menghianati hasil dan satu lagi SMK BISA! : D
Btw gw juga ikut SIMAK UI mudah2an Ilmu ekonominya Allah kasih di SIMAK. Aamiin ( do'ain ya Zen ). Sebenernya
gw mau tulis lebih detail lagi, tapi berhubung gw tulis ini pake HP yaaa u know lah yaa.. mungkin nanti next time gw
akan tulis detailnya di blog pribadi gw.
Buat kalian yg udah atau mau pake zenius, cuma satu yg perlu kalian khawatirin, saingan kalian nanti anak zenius
juga haha
Zenius make you Genius :D -Ega Saputra
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#80

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:24:47 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:50:00 AM
Time Spent: 00:25:12
IP Address: 115.178.193.123

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/anhilmi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 PEMBANGUNGAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI JURUSAN TEKNIK 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.
Alig dah zenius mah, gua orang beruntung karena make zenius, ga cuma buat persiapan SBMPTN aja, tapi zenius
itu ngasih gua something yg insightful banget deh, gua berasa jadi manusia jaman sekarang banget hehe..
walaupun gua cuma nyangkut dipilihan ke-3, tapi yang terpenting itu efek belajar SBM itu buat otak gua, kayak
katanya Sabda "SBMPTN as a foundation for life-long intellectual development".
Saran gua, gua beli xpedia 2.0 biar gua bisa belajar zen tanpa konek internet, tapi tutor yang mantep buat gua
adanya di web, (kayak pras, wisnu, wilo) yang di dvd itu kurang menarik menurut gue (sorry), jadi gua pengen sih
yang buat di dvd di update lah (terutama biologi ya)
Terima kasih sabda, pras, wisnu, wilo, yoki, dan tutor tutor yang seharusnya bisa gua sebutkan satu persatu tapi
karena gua gatau namanya jadi gua ga bisa sebutkan satu persatu karena sudah menemani gua belajar setiap saat,
semoga jasa mu terbalaskan.
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#81

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:54:16 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:03:55 AM
Time Spent: 00:09:38
IP Address: 36.71.160.185

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/helmi.s.michael

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Entah setelah gw belajar pake Zenius, ngerjain soal SBMPTN jadi lancar. dan gw ngerasa bisa ngerjain dengan
benar. gw bener2 makasih udah ada Zenius, tanpa zenius mungkin habis lah sudah. Sekalipun gak keterima itu
emng gwnya aja yg memang belum ada niat nerusin di sini, gw sebenarnya ingin nerusin di Luar Negeri. gw ingin
fokus bhsa dulu untuk bisa kuliah disana, jadi gw gak terlalu berharap dan juga usaha masih biasa aja. gw belajar
pake Zenius dan GW ini di SBMPTN adalah murid murtad IPA ke IPS :D. dalam 1 bulan gw bisa tw apa materi IPS
secara keseluruhan, alhasil gw sekalipun Lintas minat gw bisa ngerjain dan gak panik. Makasih ZENIUS :D
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#82

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 28, 2016 11:24:06 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:16:34 AM
Time Spent: 01:52:27
IP Address: 180.253.137.244

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/intanlakz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Majalaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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.
- Foreword Ketika ... kemampuan, keinginan, dan yang didapat tak singkron.
-Saya itu bukan termasuk golongan orang 'pintar', rajin, favorit para guru, sumber contekan dan lain sebagainya.
Saya anak yang merasa salah jurusan. Ya, tak karuan lah aku sekolah itu. Nilai pas-pasan, malah kebanyakan
dapat NKS. Ranking saya nggak masuk di jejeran 10 besar, malah 20 besar juga nggak masuk. *Ngetik sambil
berdoa mama ngga baca*
Satu-satunya senjata saya di mapel itu Bahasa Inggris. Dan, seni rupa kalau materi, sih.
Kelas X, saya baru tahu soal Zenius lewat mesin pencarian sejuta umat. Waktu itu iseng-iseng googling
pembahasan soal soalnya mau UKK. Nah, nyasar di web Zenius saya penasaran. Saya buka satu pembahasan
soal. Awalnya 'Wah, lumayan nih.' Tapi kesananya... 'Kok bayar?'
Saya ubrak abrik lagi tuh ya isi web, ternyata bukan cuma pembahasan soal, oh, ada penyampaian materi juga!
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Saya ubrak abrik lagi tuh ya isi web, ternyata bukan cuma pembahasan soal, oh, ada penyampaian materi juga!
Jadilah kepenasaran saya memuncak. Akhirnya minta voucher yang tiga bulan, karena nanggung dan diitung-itung
lebih murah hehe. Itu juga susah dapet 'iya' dari ortunya.
Setelah dapat itu voucher, langsung saya coba materi-materi yang susah, dan saya sulit paham dan... bwala! Ngerti!
Pembahasannya simpel nggak berbelit belit dan ngebosenin. Akhirnya jadi tuh pakai Zenius.
Tapi, karena saya orangnya bandel. Baru dipake beberapa kali udah terlantar. Yah, gitu deh, terlalu tenggelam
dalam dunia maya... jadi percuma deh itu voucher 3 bulan.
Waktu bergulir dan sampailah ke kelas XI, UKK kelas XI. Entah kesambet apa waktu itu minta lagi voucher Zenius.
Waktu itu saya kebanyakan tidur di kelas mungkin ya, jadi catatan hanyalah catatan. Akhirnya dengan perjuangan,
dibelikan voucher untuk satu tahun. Ya, lebih sulit pastinya apalagi tembus 400k harganyaSeperti sebelumnya, tapi lebih awet sih. Saya pakai voucher itu untuk sementara terus diterlantarkan begitu saja.
Sampai kelas XII.
Kelas XII... saya belum juga bertobat dan gitu gitu aja. Nggak ada kemajuanMulai tobat itu ... menjelang UN. Mulai dipakai lagi Zeniusnya, walau akhirnya bobrok dan bingung pas hari H.
Hanya bisa tersenyum menatap soal.
Saya minatnya itu sama seni rupa, jadi sering nerlantarin yang lain. Dikerjakan seadanya, dijalani seadanya. Ya,
nyesel juga sih. Saya ikut Try Out SBMPTN Seni Rupa. Berangkat sendirian sampai pulangnya nyasar ke
Padalarang padahal harusnya ke Cicalengka. Iya ,salah naik kereta.
Lalu pas seminggu sebelum verifikasi SNMPTN. Tiap hari sepulang sekolah, sepulang latihan ujian praktik, ngerjain
itu portofolio untuk SNMPTN. Sampai tugas terlantar terusss. Tapi pas sudah selesai, cengo saya ternyata di
daerah nggak ada scanner A3. Akhirnya pakai foto studio, eh hasil akhirnya kacau. Sempet-sempet saya edit dulu
di photoshop supaya nggak kelihatan. Lalu upload dengan pasrah.
Iya, pas pengumuman saya tidak lolos. HEHEHE.
Saya sempet nangis abis pengumuman SNMPTN, ya... pastinya kecewa hehehe. Akhirnya memutuskan untuk
nggak ambil SR, tapi yang lain.
Tapi ... tetep aja, pas daftar akhirnya SR lagi SR lagi. Pilihannya :
1. FSRD - ITB
2. Pendidikan Seni Rupa - UPI
3. Pendidikan Geografi - UPI
Akhirnya saya serius, saya pakai Zenius lagi buat belajar Soshum. Buat jadwal ini itu ( tapi tetep aja dilanggar
)supaya semuanya dapet. Fokus ke materi yang sering muncul di SBMPTN ( tapi geo saya babat habis ), kalau
masih ada waktu ya lanjut video lain.
Karena selalu mendadak malas dan kesumbet, saya stop belajar untuk mengistirahatkan. Jadi, efektifnya mungkin
satu dua mingguan aja itu belajar. Dan... ekonomi pun cuma berapa video. Tapi beneran, deh. Itu materinya nempel
di otak, pas hari H juga nerap di saya.
Ujian tulis pun tiba. TPA saya lancar, TKD juga lumayan lancar. Yang dibahas dan dipelajari saya muncul babnya,
akhirnya keluar ruang ujian dengan senyuman.
Hari keduanya pun saya ikut ujian keterampilan di ITB. Kedua-duanya sampai saya pulang malam.
Ujian keterampilan itu, saya sudah tahu persyaratan lolosnya, ininya itunya blablabla, tapi... tetep saja, gambar saya
nggak selesai. Jadi, pasrah aja. Perbanyak do'a apalagi menjelang ramadhan.
Pengumuman, saya kebetulan bangun siang jadi nggak mati deg degan dan nunggu itu pengumuman. Pas jam dua
lebihan, baru saya buka web mirrornya. Ketik nomor peserta dan tanggal lahir, capcha, pencet. Langsung pindah
tab.
Udah pesimis banget, dan berasa udah tahu hasilnya tapi nggak berani lihat, alias belum siap nangis lagi. *Lebay*
Akhirnya saya berani buka. EH ADA MERAH. Kirain nggak lolos, tapi pas lihat atasnya LOLOS.
Dan lolosnya itu ke pilihan 3, Pendidikan Geografi - Universitas Pendidikan Indonesia.
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Dan lolosnya itu ke pilihan 3, Pendidikan Geografi - Universitas Pendidikan Indonesia.
Seneng, seneng banget. Walau nggak masuk ke Seni Rupa. Yah, akhir-akhir ini memang nggak yakin ke SR, saya
mulai sadar diri skill saya itu belum cukup. Nanti repot sendiri HAHA.
... Oke mulai nggak jelas nih tulisan.
Pesan moral :
- Kalau mau, harus berusaha.
- Sebelum dapat hasil, pasti harus jungkir balik dan melewati berbagai jalan.
- Jalan yang kamu pilih belum tentu jalan untuk kamu, berdo'a-lah supaya Tuhan memberikan jalan atau pilihan
yang benar buat kamu.
Pesan lagi :
Zenius memang membantu, beneran. Apalagi buat kalian yang males baca buku karena renyek sama tulisan, buat
kalian yang lebih mudah mendengar daripada membaca. Buat kalian yang pinginnya punya guru serasa teman,
buat kalian yang pelupa juga bisa ( karena bisa direplay ). Zenius recommended, deh. Bener-bener bantu hijrah
jurusan saya. Terima kasih, Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:04:48 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:20:26 AM
Time Spent: 00:15:37
IP Address: 114.121.232.33

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/mim.kajar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Raudlatul Ulum
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
Pendidikan Teknik Mesin
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal mula kenal ama zenius itu waktu abis pengumuman SBM 2015. Ga sengaja liat penjelasan konsep dasar
trigonomotri (sesosok yang mengerikan) di youtube. Selang beberapa minggu ada temen yang minjemin akun
zeniusnya. Tapi baru make di awal tahun 2016. Siang malem pagi sore ga lepas ama si zen. Menjelang
pelaksanaan SBMPTN 2016 ane putusin dulu si zen. Mencoba menenangkan jiwa. SBM lewat, jadian lagi sama
zenius. Hasilnya alhamdulillah lolos SBMPTN 2016. Terima kasih zenius. Ente pacar paling dan paling.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vanesya yulianti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/vanesyayulianti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 112 jakarta 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 Udayana
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran 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.
Selama belajar make zen puas bgt sih ngebantu banget,aku make zen udh dr tahun 2015 ya kurang lebih satu
setengah tahun,benefitnya banyak banget,pertama jadi tau belajar yg bener itu gmn,kedua ngebantu banget tiap
ulangan terutama quiz gt sih klo disuruh maju pasti berasa dewa karena bisa jawab dengan konsep,ketiga seneng
sama pengajar dan admin zen ramah dan update bgt ga pernah bosen baca blog blog zen selalu bermanfaat bikin
gue jd open mind bgt sampe saran yg dikasih gue ikutin gue tempel di kamar jd motivasi alhamdulillah banget
berbuah manis keterima univ negeri di jurusan yg sangat gue impikan fkh :' ga ngerti lg ini bljr yg paling asik sihh,tp
saran sih zen klo bisa tambah fitur tanya jawab hehe jd biar interaktif aja gt antara pengajar dan pengguna tp overall
zenius ga ngecewain helpful bgt thanks sekalii lagii

93 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#85

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:52:41 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:57:53 AM
Time Spent: 00:05:12
IP Address: 111.94.106.78

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Imam abdullah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 4 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
semenjak pake jenius Lumayan membantu. Ya tapi memang sy yg bandel sih he he. Pas dah tau hasilnya gak
diterima SBMPTN malah jadi pengen mendalami lagi semuanya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mohammad Annur Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/MAnnurRamadhan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 7 Samarinda
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 saya belajar bersama zenius... Jujur saya merasa nyaman belajar bersama zenius, disaat ada waktu
luang saya sempatkan untuk belajar di zenius. Namun saya sempat kaget ketika hari H ujian SBMPTN, melihat
soal-soalnya... ternyata hanya sedikit soal yang bisa saya jawab. Jujur, soal Fisika &
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yusdiyan Gusnandi Nugraha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/yusdyan.nugraha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Banjar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar di Zenius butuh tingkat fokus tinggi. harus beberapa kali ngulang biar ngerti, sekalinya ngerti gaakan lupa.
yaa, meskipun gua ga lolos sbmptn 2016 gua sebagai user zenius merasa puas sama apa yang diajarin zenius.
Recommended banget ! SBMPTN 2017 is Mine with zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jhosua Cavin Domanzsa
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 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 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 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.
Keren parah si cara nyampein matematikanya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
juli winarko
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/julywinarko

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Tajurhalang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenernya kalo gua make zenius dari awal2 gua pribadi yakin bisa ngerjain soal2 UN maupun SBMPTN atau
Ujian Mandiri sekalipun tanpa hambatan, tapi gua baru make zenius pas waktu udah mau habis:( yap gua mulai
make zenius setelah UN gua baru sadar setelah gua UN kalo gua butuh mentor buat ngajarin gua di rumah. soo,
buat kalian nih yg angkatan 2017 gua recomended kalian buat make zenius dari sekarang! karna di zenius
materinya lengkap, lu bakal diajarin dari tahap demi tahap, tentunya dengan bahasa yg mudah lu mengerti. intinya
recomended deh buat make produk zenius!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RIZKA FAJAR NOVIA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ryzckafajar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Durenan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
belajar pake zenius itu menyenangkan dan lebih ngena dari pada dijelasin guru di kelas. bahasanya enak didenger.
sampe2 ngerjain ujian nasional kayak denger suaranya bang sabda :D
dan sepertinya jadi member lagi untuk sbmptn 2017 adalah pilihan terbaik.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nastiti Rohmah
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 Kerinci Kanan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 open minded. Walaupun aku lintas jurusan, tapi semenjak belajar bareng zenius aku tahu esistensi dari
belajar itu. Memandang pelajaran bukan soal nilai aja, tapi gimana sih cara belajar bener buat dapatin sensasi dari
sebuah ilmu. Pokoknya terima kasih banget zen, walaupun tahun ini aku gak lolos SBMPTN, tapi zenius loe keren
banget! Sukses terus zen.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Assad Resi Alfurqan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/asadlion10

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sman 71 jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
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
Teknik 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.
Mantep banget lah zeniuuus. Zenius ngajarin gua berpikir dengan benar bukan hanya menghafal kaya di sekolahh..
pikiran gua jadi lebih terbuka dan lebih dinamis gituu anjas wkwk. gua bersyukur gua bisa ngicipin betapa ajaibnya
zenius ini.. gua bersyukur.. walaupun cuman 3 bulan doangg tapi efeknya sangat luar biasaa! Gua lolos sbmptn di
its. Kampus impian gua. Sumpah, kalo gua gakenalan sama lu zen, kayaknya gua gamungkin lolos dah wkwkwk
makasiiiih bgt bgt bgt. Gua pas ngerjain sbm ngikutin semua tips lu zen.. dari tips manajemen waktu sampe tips tips
kecil mengerjakan soal lainnyaa.. dan itu ngebantu parah pas ujiann. Gokil dah.. ga ngerti lagi.. yak itu aja dari gua.
Buat lu semua yang masih ragu udah gausah ragu lagi.. zenius is a must buy product for u! The best lah!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Noor Aisyah Jamil
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/puchiko.hidez

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Amuntai
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ya kalo buat sbm sih lumayan bantu zen, pembahasannya bagus, ga bikin ngantuk, seru juga. cuman kadang males
itu yang bikin ga pengen ngapa-ngapain dan hasilnya emang ga muasin hehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Moh Fahmi Syaifudin
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sma 1 kedungpring Lamongan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Trunojoyo
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan 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.
Zenius sangat membantu meskipun saya anak dari desa yang belajarnya otodidak tanpa bimbel bisa bersaing dari
anak kota lainya. cara pengajaranya beda gokil banget fokus pd pemahaman konsep sehingga makin jago ngerjain
soal trutama sbmptn, pokoknya mantep ga rugi jadi bagian dari zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitri Nur Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/fitri.n.ramadhan?
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... )
SMK Kesehatan Letris Indonesia 1
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
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 pake zen mulai dari kelas 2 SMK, kaset zen yang pertama gue beli itu KIMIA. kaset itu bisa ngebawa gue
menang lomba LKS (walaupun baru tingkat gugus) dan yang udah ngebuat gue nemuin passion gue.
Belajar pake zen itu keren, bahasanya gaul soalnya apalagi bang sabda. Paling suka kalau doi lagi jelasin
matematika pasti selalu bilang "jebret jebret" :v berasa mudah gitu tinggal "jebret jebret". Yang terpenting gue suka
prinsipnya zen yang wajib tau konsep bukan hapalan. Karena gue type orang yang suka tau dasar, dan kepo
kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gitu?. Kalau cuman ngapalin lo kesandung dikit udeh ilang tuh hapalan
:v
Blog-blog zen juga keren, membuka wawasa. Dan asal lo tau yang buat gue tetep bertahan dan terus berjuang
karena baca blog zen "cerita perjuangan sbmptn murid zenius" gue baca yang 2015 + 2016.
Dan terbukti gue bis kayak mereka! Anak SMK makin meroket jumlah keterimanya di universitas negeri :D so buat
kalian anak smk gak usah takut gak lolos atau gak keterima, takutlah kalau lo gak belajar atau pola belajar lo salah.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fikri Ilyas Muharram
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fikriilyasmuharram

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 13 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 di zenius itu gokil. pernah gue sakit seminggu. di rumah sakit gue sempetin nonton genius, gue nonton
kalo ngga salah pas materi kesetimbangan kelas 2. pas udah masuk dikelas temen temen gue yang belajar dikelas
belom ngerti, malah gue yang sakit yang paling jago.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reza prawira
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Reza Prawira Siahaan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 doang gak cukup
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MIKAEL RISYAD SALIM
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mikelrisyad

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negri 1 Solok 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
cuma seru dan menarik yah? banyak sih, gw jadi lebih paham kalo selama ini cara belajar ga bener2 salah. gw suka
sama insight knowledge dan belajar konsep(sbnrnya karena gw ga suka ngafal). karena gw selama ini udah kelewat
males belajar gara2 tipikal sekolah yg hapalan&kerajinan tangan, gw kebablasan waktu un&sbmptn. tapii, waktu
belajar sore bwt un, tmn gw minta minta ajarin suatu topik fisika waktu belajar kelompok. waktu itu gw bisa nerangin
tanpa pake rumus, dan gw kasih tau juga ma guru kalo gw bisa dijabarin sndiri karena paham konsep. pas gw lulus
tau2nya adek kls gw bilang,ibu fisika yang itu diajarin semuanya padahal cuma pake 1 rumus, pantes ibu *****
bangga2in abang, adek2 kelas gw skrg lebih diajarin konsep daripada pake rumus... dan itu kebanggaan bwt gw.
walooo ga lulus sbmptn TAT
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muthia Amanda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muthia.cool

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Andalas
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu sempat gunain zenius selama kelas 10 karena gak ikut bimbel. Keren banget penjelasannya! Awalnya gak
ngerti kimia sama sekali pas kelas 10, setelah nontonin video zenius langsung ngerti. Ulangan kimia gak pernah
remed berkat zenius haha. Top banget deh pokoknya zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
IBNU RISKI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ibnuriski

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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 Matematika dan Ilmu pengertahuan 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.
Jujur gue enal zenius pas waktu kelas 2 sma lagi nyari info tentang sbmptn karena memang tau sbmptn dari kelas 2
sma. Memang gue bukan anak pinter dan punya fasilitas memadai untuk belajar pake internet semisal
laptp/komputer, namun hal tersebut tidak membuat gue patah semangat dan berani bermimpi. Hampir tiap hari gue
baca blog zenius dan juga kadang kl ada yg berasa penting banget langsung gue share ke temen2 gue baik secara
langsung maupun lewat obrolan di dunia maya dengan tujuan agar mereka bs mendapatkan pencerahan dan
memahami betapa belajar merupakan kegiatan seumur hidup yg tidak pernah putus . sejak baca blog zenius banyak
banget hal dari diri gue yang tercerahkan dari mulai tentang belajar, sosialisasi,bermasyarakat dan hal hal lain yang
berguna yg ga pernah diajarin sama sekolah. Selain itu zenius ngajarin gue kl belajar fisika, mat and kimia harus
pake konsep bukannya cuma ngapal rumus doang. Dan akhirnya gue berhasil melakukan revolusi dari zero yg ga bs
apa2 di fisika, mat, kimia , bio, inggris dan pelajaran lainnya meski ga jago amat. bahkan gue juga belajar geografi,
sejarah, dan sosiologi biar dapet insight di semua ilmu (Generalist), akhirnya gue berhasil juara syo, dapet rangking
10 besar berturut-turut dikelas 1,2,dan 3 dan punya banyak temen seperjuangan. Alhamdulillah, Terimakasih untuk
kedua orang tua gue, dan orang orang yang udh bantu kesulitan hidup dan nyemangatin gue dan teman teman gue
yg udh mau belajar bareng dan tentunya zenius walau cuma baca blognya aja banyak hal penting yg bisa gue dapet
dalam perjuangan ber sbmptn ini . dan akhirnya gue bisa lolos ke Fisika - Undip. walau harus jatuh berkali kali dulu
gagal di seleksi lain selain sbmptn. For My Father I Will work hard more than you . thank you zenius education.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ayu Siska Moneta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/monetasiskaayu

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Curup
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 ngebantu banget sih sebenarnya tapi karena belajarnya kurang maksimal karena udah mepet waktu
sbmptn baru mulai belajar itupun sambil mainin handphone dan males-malesan jadinya gak bisa nguasain semua
materi dengan baik akhirnya waktu ngerjain soal sbmptn yang saintek cuma bisa bengong doang dan waktu
pengumuman hasilnya zonk :")
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Amar Ma'ruf Irfan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/amaruf.89

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Mu'allimin Muhammadiyah 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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi 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.
Overall, puas pake zenius. Bisa bikin gw ngerti konsep dasar yang akhirnya juga bikin pemahaman gw nambah.
Sebagai alumni yang nyobain SBMPTN dua kali gw lebih optimis lolos buat yang kedua kali ini berkat zenius, dan
Alhamdulillah emg lolos walopun di pil. 3
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad ryan adi wiguna
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhamadryanadiw123

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Temanggung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 banget belajar pake zenius. Dari yang awalnya gue gasuka fisika, jadi fun aja kalo belajar fisika bareng zenius.
Ya walaupun gue belom beruntung di SBMPTN 2016, tp gue dapat pelajaran berharga dari selama gue belajar
SBMPTN bareng zen. Gue ngerti cara belajar yang bener, belajar yang bener-bener belajar bukan hanya untuk
masuk PTN dan ngejar nilai, tapi untuk kehidupan real gue. Belajar menurut gue jadi lebih fun kaya main game,
karna gue belajar dari konsep bukan cuma sekedar hafalan haha.. so thanks banget buat zen yang telah menemani
gue belajar selama ini. Zenius tsadeessstt!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ni made tara nita ar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nimadetara.tunita

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA IT Abu Bakar 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
memang bagus cara kakak2 zenius mengajarkan ke aku.. tapi sayangnya karena terlalu berharap snm jadi nunda
gitu belajarnya. sebelum pengumuman snm cara belajar belum maksimal. pas udah pengumuman eh gak sesuai
harapan. aku ngebut belajarnya dan gak yakin juga bakal diterima soalnya aku ngerasa sombong sebelumnya kok
gamau belajar pas sebelum un gitu padahal un lulusnya 100%. semoga gak ada kejadian macam ini terulang lagi

113 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#105

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 7:53:25 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 8:18:08 AM
Time Spent: 00:24:42
IP Address: 120.161.1.57

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/akhdan.azmi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 IBNU ABBAS 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 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 Matematika 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.
Waktu itu saya bener2 bingung tentang persiapan sbmptn. Karena klo bimbel saya g kuat mbayar biaya bimbel, tp
ngerasa butuh bantuan buat persiapan apa lagi SMA saya jg masih baru... Alhamdulillah akhirnya ketemu sama
zenius. Pas liat2 videonya saya ngerasa cocok akhirnya bismillah beli voucher sebulan. Ternyata belajar sama
zenius enak banget... berkali2 bilang " Oalah... gitu toh" apa lg g perlu bayar mahal2 kyk bimbel yg umum gitu... asli
saya satu bulan kerjaan cuma mantengin laptop dri pagi sampe larut malam... bukan maksa lho ya... tp emang
ngerasa pas banget sama pembelajarannya yg konsen ke konsep materinya. Sempat kepikir klo dri dlu langganan
zenius, saya mungkin sering bolos sekolah ttep bkal dpt nilai bagus... hehehehe... tp y g gitu jg... yg jelas bener2
bersyukur Krn saya d kenalkan dgn zenius oleh Allah SWT.. .. thanks a lot zen...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Masterlin lase
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Master Lin Lase

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
sma st.thomas 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 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 pertanian jurusan 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.
memakai produk zenius sangat meyenangkan biarpun itu waktu ngerjakan try out zenius yg susah banget tapi
sangat membantu sekali
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salma Muazaroh
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 Pasuruan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenernya tahu zenius udah lama kelas 11, daftar jadi member zenius awal kelas 12 tapi baru aktif awal
januari :(. Pengajarannya seru abisss!! Gampang dimengertilah, apalagi aku anak ipa nyoba jalur campuran,
soshumnya aku ga dapet modal apa2, dapet pelajaran ekonomi kelas 10 pun aku ganiat hahaha, akhirnya aku
belajar mulai pagi - malem mantengin terus pelajarn soshum, pas testnyaa.. Alhamdulillah.. Semoga usahaku
membuahkan hasil ya zen ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Indra Madha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

indramadha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
Teknik Arsitektur
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

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

http://www.facebook.com/novializza

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Tebo
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 gue pake zenius disaat mau ada ulangan, tpi gue enggak mudeng sama materinya wktu dijelasin guru
dikelas, jd gue sllu ngandelin zenius buat ulang2 itu materi, sampe gue bner2 pham konsepnya dan enggak cuma
sekali dua kali bilang ooooowwwh gittu konsepnya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mochamad Ilham Irwinansyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ilhamirwinansyah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 71 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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.
HAHAHA WOI!!! GILA GUA CUMA MODAL ZENIUS GA PAKE BIMBEL-BIMBELAN BISA KETERIMA DI
INFORMATIKA UNBRAW CUY. YA WALAUPUN PILIHAN KETIGA TP SEENGGAKNYA KETERIMA WKWK.
Pokoknya kalau kata Boboiboy, Zenius itu "terbaik"
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muli Shania Dewi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/shania.dewi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Cikarang 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 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 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
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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.
IS IT EVEN REAL? LIKE SERIOUSLY? OMGOMGOMG!
Dari dulu gue udah mimpi banget buat ngisi testimoni ini. Iya, mimpi buat ngisi testimoni! Selalu merasa termotivasi
setiap baca testimoni dari angkatan sebelumnya. Gimana mereka berjuang dari nol, belajar ngga kenal waktu, tetep
fokus sama tujuan. And now, this is my turn! Gila gila. Ini seriusan gue lolos SBM? YAHAHAHAHA PENGEN
NANGIS SELAUT AKU TUH.
Oke, jadi gini. Kenalin gue salah satu anak sma dari sekolah negeri yang pasti hampir dari lo semua ngga tau ada
dimana. Gue anak ipa yang memutuskan untuk nyebrang pas sbm. Waktu itu, bulan Agustus kalo ngga salah, gue
iseng nyari di internet tips sukses sbm. Iya, dari awal gue udah ngga ngarep sedikitpun sama snm. Di samping
faktor nama sekolah gue yang belum seberapa dan belum ada alumni yang kuliah di univ impian gue, nilai raport
gue juga ngga seberapa cemerlang kalau dibandingin sama murid sekolah lain. Ngga usah jauh-jauh, sama yang
masih satu kabupaten aja udah ngejomplang banget, sob.
Nah, akhirnya pencarian gue berujung pada pertemuan pertama gue dengan zenius.net. Gue langsung jatuh cinta
sama lo, Zen. Iya, love at first sight! Atatatatata. Guepun buka salah satu video, kalo ngga salah videonya Pio yang
tentang ilmu Sosiologi. Penjelasan dia impressed banget dan bikin gue bertekad kalo gue harus beli Xpedia.
Pokoknya gue harus belajar sbm bareng zenius!
Walaupun harga Xpedia mahal (banget), gue ngga nyerah. Yaaa ngga bisa minta ke nyokap, soalnya sebelum gue
kenal zenius gue udah ngerengek minta dilesin di salah satu bimbel yang ngga nyante harganya: ) Alhasil gue
nabung dari Agustus sampe Oktober dan terkumpulah uang kira-kira 1 jute. Baru kali itu gue nabung bisa sebanyak
itu dan ngga keburu abis gara-gara diambilin. Itu nabung dari uang jajan gue yang pas-pas'an dan sisa THR. Iya,
ngga jadi nonton konser oppa-oppa ganteng untuk beli kamu, Zen : ) Belum lagi harus jadi hemat bin pelit soal
makanan. Mulai bawa bekal dan hindari melewati kantin. Ya, namanya juga perjuangan.
Akhirnya pertengahan Oktober gue resmi jadi member premium zenius. Berasa keren, cuy 8) Seperti yang
diintruksikan, gue memulai perjalanan bareng zen dengan xpedia guidenya Sabda yang gila.... mind-blowing abis!
Sumpah, sumpah. Gue semacam... tiga tahun di sekolah tuh gunanya apa? Kok rasanya ngga diajarin apa yang
Sabda jabarin disitu? Pada saat itulah gue merasa bukan apa-apa. Gue kira dengan selalu masuk lima besar dan
nilai raport di atas 8, gue udah cerdas banget. Taunya... anyep.
Perlahan, gue mulai benerin pola pikir gue. Cara belajar, gimana gue ngadepin suatu permasalan (dalam hal ini soal
sbm), ya pokoknya semua, lah. Sabda bener-bener bikin gue sadar kalo selama ini gue punya cara berpikir yang
salah dan berimbas sama kemampuan akademik gue sendiri.
Gue babat habis TPA sampe Desember. Jujur aja, gue ngga sempet ngedalemin Bhs Indo & Inggris. Kelamaan di
matdas aduduh :') Rentang dari Oktober - Desember ini gue masih santai aja, belum seberapa ngebut juga.
Gue inget banget, awal Januari gue mulai masuk materi soshum. Yosh, ekonomi! Ngga sempet ketemu Donna
sayangnya huhu. Langsung ngebut ke Geografi. Kakaknya oke cuma aku sering ngantuk sendiri ehehehhe maafkan
:))))) Then, Sosiology! Atatatata ini mapel favorit, tutor favorit. Gatau harus nulis apa, pokoknya aku mah
#SahabatPio selamanya ♡♡♡♡♡ Untuk mapel sejarah, gue agak ngga bener belajarnya karena udah kepepet
waktu. Jadinya ngga seberapa fokus buat pahamin materi trus ngerjain soal latihan. Kadang yang dibuka materinya
aja. Tapi Faisal mah keren parah pokoknya.
Ya gitulah. Kalo gue ceritain lengkap gimana jatuh bangunnya buat sbm ini bisa panjang banget. Bukan ngga sering
banyak hal yang ganggu proses gue belajar enam bulan belakangan. Sampe tarik urat dan bercucuran air mata,
saudara-saudara. Drama banget? Iya emang gue sendiri aja sebel :)))))
Btw, gue keterima di pilihan ketiga nih. Jurusan impian tapi gue masih ngarepin banget yang tanggal 1. Doain, yak!!!
Semoga gue sama temen gue bisa nulis cerita perjuangan kita yang selengkap-lengkapnya pas nanti di lomba blog.
Tahun ini ada lagi, kan?????? :))
Ya intinya gue masih ngga percaya bisa lolos sbm. Salah satu keberhasilan terbesar dalam hidup gue yang ngga
akan pernah bisa dilupain. Big thanks to para tutor zenius, kalian semua keren. Suka mikir sendiri gue seberapa
banyak pahala kalian karena udah turut membantu banyak banget anak muda Indonesia mewujudkan mimpinya.
Terima kasih, terima kasih banyak. Anak ipa satu ini ngga akan bisa ngetik testimoni ini kalo ngga ada zenius. Once
again, thank you, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Saphira pramudita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/saphira pramudita

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 sultan agung 1 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 sriwijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas kedokteran jurusan pendidikan dokter 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.
Zen seriusan makasih bgt udah bimbing gw, pikiran gw juga jadi tercerahkan, jadi kepo tentang 'science'.Zenius
emang tau bgt lah apa mau hati gue, quote-quote nya kena bgt. Makasih bikin gw percaya diri lagi, bikin gw bangkit
buat usaha. Jujur aja gw udah pesimis bgt zen buat taun ini.
Mapel saintek yg selama ini cuma gw apal apal aja setidaknya punya dasarnya lah tau konsepnya.
-Dari alumni yg engga bimbel, les privat sama zenius-
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Darra Deandra Modesta
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/darra.modesta

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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-Kautsar 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 oke, belajarnya pake konsep bgt, gk dituntut buat ngafal rumus, justru dikasih tau dulu darimana rumus
tersebut darimana, dan lebih nempel di otak, pokoknya zenius mantap dah! :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dhani Hidayat
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https:/www.facebook.com/dhani.hidayat2

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Dharmawangsa 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Mudah di pahami, tapi terkadang materinya lompat lompat jadi agak bingung. saya mengerjakan soal sbm sedikit
lebih enak tapi banyak jga yg susah :(
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
utsman fajar
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 dengan adanya zenius bisa ngebantu gue buat ngereview materi SMA lagi. soalnya taun ini gue ikut SBM
lagi dan harus tetep ikut kuliah juga. So gue nggak ada waktu banyak buat ngereview satu2 materi SBM secara
intensif. Sayang nya SBM taun ini nggak lulus juga hahaha... Kesalahan gue juga sih karena dari awal gue nggak
memplot waktu gue dengan baik yang akhirnya malah banyak kepake buat ngerjain Projek Akhir dari dosen.
Padahal itu H-14 SBM wkwkwk
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Aqil Fikry Bariadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Gaada

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 tapi belum termaksimalkan
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:04 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:54:58 AM
Time Spent: 00:03:54
IP Address: 139.193.81.192

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/nugraha akbar novrianto

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
bang gua mau les alumni kenapaa gabuka kelas zenisxnya, gua nyesel ga serius belajar
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:40 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:56:21 AM
Time Spent: 00:04:41
IP Address: 120.169.255.175

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/mzssuradin

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Sengkang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius udah ngasih lebih ke gue, gue selalu kagum dari ilmu nya zenius, memang pas SBM kemarin bukan
rejekinya kali, krn suasana dibanding TO bener-bener signifikan
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:28 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:56:33 AM
Time Spent: 00:05:04
IP Address: 114.124.5.253

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rheva Ilham Gahfara
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 Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah 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 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 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.
Well, belajar di Zenius menurut gue beda banget. Gua yang asalnya sama sekali BLIND soal fisika akhirnya mata
gua kebuka. Dari yang ngerasa fisika rumus semua jadi kaya "Anjay, jadi ini maksud dibalik rumusnya". Tutornya
juga keren banget bisa ngebuka cakrawala gua soal IPA. Thanks berat zenius udah menemani hari-hari gua susah
maupun senang.
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#120

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:39 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:56:33 AM
Time Spent: 00:04:53
IP Address: 112.215.66.221

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/septyanuralim

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 13 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius udah enak materinya lengkap, belajarnya bisa bareng bareng.. dapetin trik&tips buat ngerjain soal.. dan
ngebahas rumus itu ada awal sampe pembuktian rumus. :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:53:09 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:57:22 AM
Time Spent: 00:04:12
IP Address: 114.125.81.98

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabila Cipta Ekasanusa
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 Muhammadiyah 2 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih pake zenius jadi gampang dicerna. Apalagi ekonomi, beh favorit banget
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#122

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:23 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:57:36 AM
Time Spent: 00:06:12
IP Address: 120.169.254.112

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/khoirulsukma

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Kudus
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Neranginnya jelas. Enak. Tapi ya emang susah kalo belajar lewat video. Enak langsung
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:53:11 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:57:41 AM
Time Spent: 00:04:29
IP Address: 180.214.233.14

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rahayu Astria Nurfajrin
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 Negri 1 Baleendah
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:52:27 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:58:06 AM
Time Spent: 00:05:39
IP Address: 223.255.230.73

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ivana Patricia
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... )
SMAK Penabur bintaro jaya
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas jember
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
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 bikin gua lebih tertarik sama beberapa pelajaran yg awalnya gua anggep ngebosenin dan susah bgt, karena
cara ngajar nya yg konsep bgt dan bikin pelajaran nya jadi lebih seru...
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:27:54 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:58:35 AM
Time Spent: 00:30:40
IP Address: 114.125.170.32

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/sasmiita.m.arief

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question
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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.
belajar pakai zenius itu menyenangkan dan cara ngajar tutor-tutornya juga keren... sebenarnya aku sudah 2 kali beli
produk zenius. Yang pertama paket Xpedia alumni buat persiapan sbmptn 2015, tapi aku gak lulus. Waktu beli
paket ini, aku patungan sama teman aku soalnya kalau mau beli sendiiri uangnya gak cukup^^ hehhe jadi kami atur
jadwal untuk makai vouchernya sedangkan cd-nya ganti-gantian. Sama halnya dengan aku, teman aku juga gak
lulus. Akhirnya dia pun nyerah (sebenarnya dia udah kuliah di univ swasta). Sedangkan aku, masih punya tekad
buat ikut sbmptn 2016 (yah, demi meraih cita-cita^^) meskipunn sudah kuliah juga sih di salah satu ptn. Yap,,, aku
ini angkatan 2014. Jadi, waktu mau ikut sbmptn yang ketiga kalinnya bnyak teman2 aku yang komentar dan
nyaranin biar gak usah ikut sbmptn, fokus ke jurusan aku yang sekarang. Ya, tapi namanya juga cita-cita gak ada
salah terus mencoba kan? :) So, aku putuskan buat beli voucher zenius di bulan februari 2016. jadi untuk persiapan
sbmptn 2016 aku belajar pakai Xpedia dan voucher zenius.But.. aku kembali gagal di tahun ini, di kesempatan
terakhir. Meskipun begitu, aku gak pernah nyesel kok belajar pakai zenius. Banyak banget ilmu yang aku dapat dari
zenius... Zenius itu beda dari yang lain. Kerenlah pokoknya :) Andai... aku tinggalnya di jawa mungkin bisa langsung
ke basecampnya zenius dan bimbel di sana... hehhe Mungkin aku udah ditakdirin gak jadi dokter... oh iya cita-cita
aku sebenarnya pengen jadi dokter :) ketinggian banget kali ya???
Makasih zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Albertus Christyadhi
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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar di zenius enak banget soalnya dijelasin yaa dr konsepnya ngga langsung diksih rumus tanpa penjelasan
dulu hehehe mantap!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Chyntia Laily Trias Novianti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/chyntialaily

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Semarang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Semarang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu 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.
Dari yg dulunya aku paling gasuka sama mat, zenius bikin matematika jadi sebuah game yg selalu bikin penasaran!
Aku kira mustahil buat lolos SBMPTN lintas jurusan dari IPA ke IPS, ternyata salah. Terima kasih zenius, nyesel ga
kenal zenius mulai awal masuk SMA. Sukses terus!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nuzlie Rizky Brillianita
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 Tegal
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bagus
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fahmawati Dwi Ratuningsih
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/fahmawatidwiratuningsih

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 4 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 kali kedua gue ikut sbm tahun kemaren gue diterima dipilihan ketiga tapi dijurusan yg gue gamau dan tahun ini
gue kejarr fk! dan harus fk hehe:D sebenernya zenius bermanfaat bgt cuma gue kurang maksimal manfaatinnya so
karna gue pengguna xpedia dan masih banyak mandiri2 yang masih bisa gue ikut , jangan nyerah gaysss dan
akhirnya gue ngerasain ditolak sbm huhu sedih ya sakittt karma berlaku mungkinnn ya????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
R julian rizky pratama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/julianrizky

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 TAMBUN SELATAN
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 zenius nya bagus banget, ngerubah cara berpikir dan cara belajar banget tapi sayang waktu gua tau
zeniusnya telat banget alhasil gagal lagi deh buat tahun kedua. Dan sebenernya gua pengen banget ketemu bang
sabda gua rasa gua butuh motivasi dari salah satu orang yg gua anggap keren banget cara deliver materi yg dia
kasih
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dzaky Alwan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/?_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 2 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 pengguna zenius... saya ngerasa yg awalnya belajar agak males"an jadi nagih mau belajar gara" nih blog...
karena penyajiannya gak monoton terus jg bagi yg cara belajarnya cuma ngedenger aja udah cukup puas kok pake
zenius apalagi cara ngajar tutor"nya itu lumayan detail, mungkin apa jadinya kalo saya gatau zenius belajar gak
teratur lah, apalagi lah itu yg menghalangi semangat belajar... tapi sayangnya hasil sbmptn tak berpihak kepada
saya yaaa mau dikata apa lagi tapi saya harus melanjutkan tren positif saya kedepannya walaupun gagal untuk
kedua kali... makasih ya zen...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rafditya Wahyu Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Islamic Village, 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
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.
Kebetulan gua lintas jurusan di sbmptn, jadi zenius ngebantu buat gua belajar materi soshum yang ga gua dapetin
di sekolah
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadhil Malik
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Yaaa cara ngajarin dengan pemahaman konsep dasarnya sih asikkkk, pokoknya serulah
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hana Syakira
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/syakira12

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 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.
Zenius memiliki tipe pengajar yang bermacam-macam, (mohon maaf) ada yang biasa, ada yang luar biasa.
Pengajar yang luar biasa ini yang menurut saya membuat Zenius jadi beda dari yang lain. Pengajar luar biasa ini
benar-benar mengajarkan kita untuk Think Out Of The Box, untuk belajar "paham" daripada sekadar "hafal", dan
untuk lebih maju lagi pikirannya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dwiki Hermawan Halla
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/iamisdwikihalla

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

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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

147 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#137

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:00:31 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:03:43 PM
Time Spent: 00:03:11
IP Address: 114.125.63.78

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ridwan.akf

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 12 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belum keterima he he he
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nuraenun Lukman
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Nuraenun

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hmm, jadi zenius jg itu tuh aku baru tahu pas kls 12 SMA, akunya diberi tahu sama kakak krn waktu itu aku sangat
bingung mau belajarnya pake apa untuk hadapin sbmptn. Namun, seiring berjalannya waktu aku beli deh paket
zenius dan langsung aku coba untuk belajarnya pake yang gituan. Awalnya sih aku nggak terlalu memperhatikan
tapi lama kelamaan bikin ketagihan juga sih belajarnya disitu. Tanpa aku les pun Alhamdulillaah keterima di ptn
yang diinginkan. Walaupun dipilihan ketiga tapi itu sangat aku syukuri banget karena banyak banget ternyata
sainganku berusaha untuk masuk disitu tapi Alhamdulillaah Allaah sudah mengatur segala ketetapan-Nya. Waktu
aku pake zenius tuh untuk persiapan sbmptn hanya 3 pekan saja. Karena waktu itu aku sangat frustasi banget
nggak keterima snmptn jd pas waktu pengumuman snmptn selesai, aku langsung fokuskan diriku selama 3 pekan
menjelang sbmptn untuk belajar full. Karena aku niatnya memang udah mau kuliah dan nggak mau nganggur
selama setahun. Jadi aku berusaha dan berdoa dan Alhamdulillaah akhirnya pas kemarin tgl 28 Juni 2016, aku
keterima di pilihan ketiga, yaitu Kesehatan Masyarakat-Universitas Hasanuddin. Pokoknya buat kalian yang masih
duduk dikelas 12 jangan pernah menyerah untuk belajar dan terus belajar karena kalian yang akan menentukan
masa depan kalian sendiri. Kalian yang akan bertempur dengan berbagai ujian-ujian yang akan segera datang. So,
jangan menyerah. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk bisa kuliah dan jangan pernah putus asa. Tetap
semangat karena kegagalan merupakan awal dari kesuksesan.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Reza Pahlevi Yulianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muhammadrezapahlevi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 9 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah hampir kurang lebih 1,5-2 tahun menggunakan zenius, belajar pelajaran di SMA jadi benar-benar tidak
sesulit yg diajarkan di sekolah. Pembelajaran di zenius benar-benar sangat konseptual. Sehingga bisa membuat
sampai paham. Ya walaupun saya tidak lulus SBMPTN 2016 lalu, tapi proses belajar bersama zenius tidaklah siasia. Selain belajar untum mempersiapkan SBMPTN 2016, zenius juga mengajarkan cara berpikir benar, mengambil
keputusan, membuat self concept yang tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan salah satunya bisa membantu saya
dalam hal mengajar juga hehe. Mungkin kesalahan saya ada belajar sambil mengajar( lebih kebanyakan ngajar
daripada belajar persiapannya :') ). Tapi bagi saya, belajar dengan zenius itu work it lah untuk kehidupan sehari-hari
terutama, bukan sekedar persiapan ujian tulis masuk PTN saja. Terima kasih banyak zenius sudah menemani
sampai sini, yaa walaupun tidak lulus SBMPTN 2016, saya yakin masih banyak jalan menuju PTN. Thanks zenius !
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aldah Ayu Cahyati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Aldah Ayu

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 11 kota tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mengasyikan menggunakan produk zenius. Jadi lebih paham tentang konsep2 pada setiap bab dan tidak
bosan dalam belajar. Mengetahui lebih tentang banyak hal dari blog zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cokorda Gede Sedana Yoga
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/coksedana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Denpasar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi 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 Biomedik
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 belajar di zenius yang pasti tutor-tutornya bisa bikin "OO" moment, banyak hal yang gak dipelajari di
sekolah diungkap disini. Konsep, misalnya, di sekolah cuma dikasi rumus2 tanpa ngerti gunanya buat apa wehehe.
Tapi disni bisa ngebayangin dan dapet esensi dari belajar sains. Tutor favorit ak Sabda dan Pras. Sabda karena
zenius learning yang buat semangat belajar, sedangkan Pras yang buat dari couch-potatoes ke book addict, dan
mreka yang buat aku percaya diri di pelajaran fisika dan biologi – hence, aku milih biomedik wehehe. Ya pokoknya
semenjak tau zenius dan beli voucher belajar online zenius kehidupan belajarku berubah total. Terima Kasih atas
semuanya Zenius. :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabila Ramadhanti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ramadhanti.salsabila

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Kandangan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 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.
Awalnya sebelum kenal Zenius, aku susah banget paham pelajaran yang teori gitu. Tapi setelah kenal Zenius udah
ga ada masalah. Semua jadi lebih mudah.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ferara Yuanzi Salsabila
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/ferarays

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ya pokoknya pas pake zenius kebayang deh format layar tuh gimana, wah ini di sini tuh kmrn, ini disitu ya gitulah
wkwk dan lebih paham di otaknya, enak lah pokoknya! Tp ttp blm rezeki di sbm:(
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naftalie Dinda Rianty
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 MARDI YUANA 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 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 geodesi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 asik banget gatau kenapa. Apalagi tutornya kece banget gitu haha. Aku seneng sama ka sabda ??
kece banget. Sama ka wilo juga ?????? pdahal aku baru pake sebulan doang udah kerasa bedanya sama baca
buku biasa apalagi buat sbm itu ngerti banget materinya. Malah mending pake zenius drpada les ?? lebih ngerti
????. Sekian ^^
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Serly Anjelia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

sherly anjelia

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Banten
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 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.
Zen ngebantu bgt buat anak smk macem gw yang minim konsep eksakta, zen ngegantiin semua posisi guru yang
gak gw punya di smk. Belajar setahun berharap bisa sebanding sama kemampuan anak sma. Daaannn akhirnya
gw bisa. Iya gw bisa berkat harihari yg gw isi buat dengerin ocehannya sabda, wilo dan yang lainnya. Thankyou Zen
❤❤❤❤❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Evita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Evita seno anindita

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Keren bikin ga bosen bljr
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fadhil Ananta Putra
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Islamic Village
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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 MIPA 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.
Bener2 gak nyesel deh pake zenius, ngajarinnya asik bangett
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
dwi gita ananda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/gita28ananda

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

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

-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 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 negeri medan
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) 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.
aku bukan anak yang betah nonton video lama-lama apalagi film. tapi sama zenius aku benar-benar bisa betah
bahkan bisa terasa banget euforia kayak belajar ada gurunya. banyak 'oooooooh' moment setiap dengar zenius.
pertama kali buat konsep belajar, print soal banyak-banyak, ngemil sambil nonton video. dan pertama kalinya aku
begitu puas ngerjakan soal integral dan turunan!!!!!!!
pokoknya siapapun harus pakai zenius! aku ga bohong deh. bagus bangeet!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Ihsaan R
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mihaan.ramadhan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 101 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
SMA gua bukan SMA unggulan. Tapi cita-cita gua masuk perguruan tinggi terbaik di indonesia. Singkat cerita gua
nyari cara gimana caranya diterima disana. Dan ketemulah Zenius. Web yang bikin gua gak jajan selama 2 bulan
untuk nabung beli Xpedia. Uang lebaran gua juga semuanya gua tabung demi belajar pake Xpedia. Ya walaupun
gua gak lolos SBM, gua ngerasa jauh lebih pintar banget dengan zenius. Bayangkan coy dr rank 27 jadi rank 8.
Bukan prestasi yg membanggakan sih tapi dengan zenius gua bisa jadi gak dodol bgt. Thanks buat tutor2 zenius.
Gua gak nyesel beli xpedia walau gak lolos SBM :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hanny Putri Fathiya
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... )
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..
Universitas Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan 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 pake zenius buat liat video pembahasan soal-soal, menurut gue ngebantu banget. Pembahasannya asik,
garibet. Pas kerjain sbm ada lumayan soal yang gue inget gara-gara pembahasan di zenius. Thank you zenius ;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faishal Abdul Aziz
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 Persatuan Islam 84 Ciganitri
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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.
Sebelumnya makasih banget nih buat Zenius, Alhamdulillah saya keterima di Kimia Unpad, padahal saya ini
'murtad' dri jurusan di sekolah looh. Saya ini dr jurusan keagamaan, tapi tertarik sm Saintek mulai kelas 11, saat itu
jg saya mulai belajar dari Zenius. Zenius itu belajarnya ngonsep, cocoklaaah buat yg mutusin utk lintas jurusan,
bikin kita pede juga buat belajar materi baru dari nol, dan Zenius itu bukan cuma tempat belajarloh, tpi tempat
suplemen motivasi juga :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SALMA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/salmaavisa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius gokil sih. Jujur gua agak nyesel sih sama diri gua sendiri soalnya gua kurang memanfaatkan zenius
semaksimal mungkin. Nyesel karena kemaren gua belajarnya ga teratur dan terkadang lebih memilih nonton drama
korea daripada nonton zenius :') tapi Alhamdulillah banget masih bisa keterima dipilihan ke-3. Intinya cuma mau
ngasih tau buat pejuang SBMPTN 2017 biar jangan kayak gua. tahan-tahan aja deh belajar yang rajin biar hasilnya
lebih maksimal. FYI aja sih... pengumuman SBMPTN itu bertepatan sama ultah gua jadi secara ga langsung zenius
bantuin gua buat dapet kado special hahahaha TERIMAKASIH ZENIUS <3
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ivan Hardiyatno
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ivan.hardiyatno

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Sukabumi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 pengalaman belajar pake zenius itu luar biasa pake banget *jujur *gaklebay *gakbohong, pokoknya 180
derajat beda sama pas di sekolah dulu. Yang utama sih konsep-konsep yang zenius kasih cukup membantu buat
persiapan sbm tahun ini, juga video-video yang ada di zenius learning bener-bener buka pemikiran gue banget. Yaa
biar pun gue di tahun kedua ini masih belum lulus sbm, tapi gue seneng kok belajar sama zenius. Ohiya gue juga
suka banget sama gambar2nya pras di video2 biologi, harusnya sih ya guru2 gue dulu di sekolah pake kayak gitu
juga biar gak boring hehehe. Terima kasih zen udah nemenin persiapan sbm setahun ini, dalam sehat dan sakit
dalam suka dan duka dalam ambis dan ketiduran *tzah. Sukses terus buat zenius, selalu jadi yang terdepan buat
memotivasi anak-anak Indonesia.
Ohiya agak OOT, btw postulat sabda bantu gue banget pas kemarin simak. Gue aja gak percaya *ih soal simak gini
aja nih?* wkwkwk, minta doanya ya zen biar dapet kabar bahagia dari jalur-jalur lain.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Flavita Vindi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/flavita.vindi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 kira belajar zenius itu gue bakalan cuma "belajar" dengerin rekaman doang. Eh tau nya, malah jadi
"kenal" ama pengajar2 nya. Kepo sama pengajar2 Zen yang asik, pinter, dan berwawasan luas. Beda banget dari yg
di sekolah/ bimbrl. Gue merasa cocok bgt sama cara ngajarnya pengajar2 zen - terutama Kak Sabda, Wisnu, ama
Pras. Sangat terbantu, terlebih karena tipe belajar gue auditori.
NGERTI KONSEP nya beneran. Ga cuma rumus blablabla. Sayangnya ada rekaman rekaman yg belum selesai
(terutama rekaman Pras di Biologi).
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tri Puji Lestari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/tripujilestari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 6 Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zeni tuh keren banget, gue dari yang males banget buat belajar jadi belajar udah kaya makanan sehari2. Rasanya
aneh kalo ga belajar. Waktu ngerjain soal sbm, apaya gue ngerasa seneng aja sampe senyum2 soalnya taun
kemaren gak selancar ini. Tapi berhubung belum rejeki gue jadi gak keterima deh, tapi gapapa. Yang penting
ilmunya kepakee.Super tengs buat zen! Sukses terus.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andre Saputra Dabukke
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/andresaputrad

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Baleendah, Kab.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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenrnya udah paling bagus buat menghadapi ujian masuk PTN,cuma gue nya aja yg kurang maksimal :')
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yudhistira Adinugraha Hutabarat
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Aljira Fitya Hapsari
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 Negeri 61 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
Fakuktas Sains dan Matematika 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.
Walaupun gue bimbel jugaa tapi gue diuntungkan sama zenius soalnya di bimbel kan udah drill soal terus nah kalo
di zenius bisa ke materi yang gangerti gitu di review. Begadang sampe malem gakerasaa hehe soalnya asik aja
gitu. Trus babat habis pembahasan 5tahun lalu sbm dan simak juga jadi kalo TO di bimbel atau eksternal udah lebih
siap "hm kyknya pernah nih ketemu soal coba ah" kalo dulu pas awal2 mau nyicil "hm apaanih gajelas skip aja"
hehehee jadi yang paling penting yang gue dapetin sih rasa curios dan pantang menyerah kalo menghadapi soal
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ardhia Wirasti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ardhia.rasti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..
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
Biokimia
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius tuh seru, apalagi kalo belajar biologi sama bang pras! Selalu diperjelas dengan gambar-gambar
yang keren banget, ngebuat belajar jadi makin interaktif. Alhasil belajar biologi jadi santapan wajib gue setiap hari
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!)
Annisa fitri septi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/DndYudee

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Sabak Auh
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 waktu mendekati pendaftaran sbmptn sekitaran tanggal 25 april. Gue nyesel banget baru beli
zenius tu udah 2 minggu sebelum ujian sbmptn. Soalnya gini, gue waktu itu masih bimbang antara belajar online
atau offline. Akhirnya gue milih offline. Dan nyeselnya juga gue malah belajarnya dari awal banget. Nyimak video
basicc skilss dari sabda, dan itu ngabisin waktu berhari2, padahal seharusnya langsung ke materi aja karena waktu
udah mepet banget. Gue pertama liat kayak materinya gak banyak dan setelah gue buka semuanya gue kaget gila
banyak banget materinya. Mana bisa ngejar gue. Yaudah gue pasrah deh. Gue ikut ujian sbmptn dengan segala
konsekuensinya gue udah siap. Akhirnya pengumuman. Gue gagal. Yah gitu aja
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abizar Patriatama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Faceboom.com/abxzar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Kota Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 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.
Zeniuz bantu gue untuk bisa kenal tipe tipe soal sbmptn daru taun ke taun. Kalo gue tau zenius dari kelas 1 sma,
gue udah beli kali. Gausah bimbel.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Suci Legowo
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sucilegowo

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Kebumen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 kegurusuan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Biologi
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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.
Alhamdulillah tahun ini lolos pendidikan biologi . Ngga nyangka dan belum ada gambaran sebelumnya. Anak yg
suka dapet remed biologi di kelas dapet biologi. Ngga kebayang. Suka banget sama biologi tapi lagi nyambung"in
sama bang pras. Ngeeng suaranya itu subhanaAllah.. apalagi menurut saya pas UN bio itu udah ngg kayak bio
tahun lalu. Tapi berbekal nonton sama ngerjain soal-soal sampe minta kuota bulek buat belajar UN. Dan syukurlah
UN bio ngga jelek-jelek banget. Lanjut setelah snmptn UN selesai langsung sama 2 temen pergi ke
pusda(perpustakaan daerah) tiap hari buat mantengin zenius sama TO bertiga. Nah serunya pas bio nih. Karena
saking lamanya bang pras cerita sampe ngantuk-ngantuk. Tapi enak kak banyak ilmu yg belum tak dapetin.
Jeng...jeng..karena aku ambil panlok wil 1. Hari minggu sebelum sbm berangkat. Nah, sabtu sebelum otw, dapet nih
nikmat *kecelakaan. Tangan bengkok sama kaki lecet". Kanan semua lagi. Sampe dibilang ibu ngga usah berangkat
aja. Nah, karena ibu pengen banget tahun ini ya langsung deh cus berangkat aja ke wilayah 1. Sampe tas dbawain
2 temenku. Baik banget . Makasih banyak deh.
Hari H tiba. Di ruangan dengan tangan yg masih bengkok dan belum lurus serta kaki luka tak paksain pake sepatu
tertutup ngerjain tuh. Wuihh. Giliran pas ngerjain baru nyadar kalau pensilnya 2H . Langsung kaget. Ngga boleh
keluat lagi. Udah nahan sakit kakinya jadi bengkak sama tangan kanan dipaksain nulis dan ngga tebel. Tapi, tidak
ada pengorbanan yang sia-sia.
Alhamdulillah .. bisa masuk juga. Walau di pilihan ke 3. Tapi bersyukur banget. Banyak diluar sana yg belum.
Semoga cepet nyusuull ya.
makasihh bangett buat zen. Terutama bang pras yg udah ceramah panjang lebar dan ngga cuma ngafalin bio aja.
Thanks zen..

175 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#164

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:53:56 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:26:05 PM
Time Spent: 00:32:08
IP Address: 115.178.239.95
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Luluk Monitasari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/luluk.monitasari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 1 WONOSARI 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 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 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu kenal zenius baru klas 11 SMA, nyesel buanget, knp ndak dari dulu gue tau zenius. Tapi kelas 11 tuh gue juga
makeknya ya ngasal aja lah. Sampek klas 12, Hampir tiap hari gue nongkrong di depan laptop mulai dari jam 5 sore
sampek jam 11 malem, hasilnya gue tiap ulangan ndadak kagak pernah remed and dulu ngerjain pr udah satu soal
1 jam kagak ngerti akhirnya kagak gue kerjain... Hahaha XD tp setelah ada zen pr kagak ada tuh yang enggak gue
kerjain...haha penjelasannya itu lho, Mantap bgt, jadi ngerti sengerti ngerti ngertinya. Walau Snmptn gue kagak
keterima ya udah lah mungkin faktor keberuntungan dan masih ada sbmptn... Yang pasti Thx banget buat zen udah
nemenin perjuangan mulai dari uts,uas,un,sampek sbmptn... Semoga tambah buanyak yang tau zenius, gue
saranin bgt deh makek zenius. Awalnya belajar ngebosenin tp klo pakek zenius jadi asik and nyenengin
bgt..makasih zenius >_< ( ˘ ³˘)♥♥♥ love love deh .. Haha
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fahri Tri Setio
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/fahrikawekasnuraga

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Prudent School, Tangerang Kota
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 thanks karena waktu uas kimia gua bisa dapet 100 dengan susah tapi puas, dan gua puas banget belajar
mandiri pake zen selama persiapan sbmptn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alfinsa Eka Pratama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/tdkrises48

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 tau Zenius sejak kelas 11, baru pake pas naik kelas 12 buat siap-siap SBMPTN gara-gara sebelumnya udah
baca ZenBlog bahwa kelas 12 mending langsung belajar SBMPTN.
Setahun belakangan ini Zenius bener-bener ngubah cara pandang gue tentang belajar. Gimana cara belajar yang
bagus, gimana memandang realita di dunia dengan ilmu, gimana berpikir dan berlogika dengan benar, itu semua
gue dapetin di Zenius.
Meski pun gue gak lolos SBMPTN 2016 karena kesalahan bodoh (gue jarang latsoal dan TO), gue akan coba tahun
depan ditemenin pake Zenius juga; ditambah bimbel mungkin. Ah seandainya Zenius X gak tutup....
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
AZZAM FAUZUL AZHIM ADNAN
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/azzamfauzula

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 GLOBAL MADANI 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
gila zenius buat gua berubah 180 derajat, gua jadi tau byak hal.. Konsep mateng bgt.. bahkan nilai UAS ku
sempurna terutama di bidang Matematika.jadi bisa ngerjaiin soal SBMPTN banyak soal yg bisa aku kerjain tapi lagi
lagi allah berkehendak lain, saat setiap TO aku lulus di pilihan ku, saat Quick Count SBMPTN aku bisa lulus di
pilihan pertama.. lagi-lagi, ternyata aku lupa ngisi kode soal saat ujian berlangsung.. alhasil gak keterima deh.. tapi
masih byk Zenius sudah mengajarku byk hal menurutku walaupun aku gak keterima di SBMPTN tapi aku puas
karena aku dpt esensi belajar itu, mendapat ilmu itu.. terimakasih zenius!! SEMANGAT UNTUK TAHUN DEPAN!!
PEJUANG 2017!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ridwan Ibnu Hasan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

fb.com/RidwanIbnuHasan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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 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 Ekonomi dan Bisni 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.
Duh apa yah? Mungkin dalam penggunaan produk zenius saya lebih suka dengan pembawaan materi dari yang
ngajar Ekonomi, Matematika, Sosiologi, dan Sejarah kalau Bahasa Indonesia sama Geografi saya kurang gak suka.
Oh iyah dalam video juga ada beberapa yang cacat terlebih di geografi.
Saya rasa cukup. Semua dari itu, saya kurang puas dalam penggunaan zenius karena ada pemateri yang gak
begitu jelas menerangkan materinya dan ada video yang gak komplit.
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#169

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:19:46 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:33:04 PM
Time Spent: 00:13:17
IP Address: 180.245.52.7

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/rahmawulanma

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih karna narasinya juga gak boring bikin pengetahuan nambah juga cuma kadang bikin pusing karna ada tutor
yang ngejelasinnya muter-muter.
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#170

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:15:21 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:33:53 PM
Time Spent: 00:18:32
IP Address: 223.255.229.3

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 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..

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

Respondent skipped this
question
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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.
Walaupun gak keterima di SBMPTN, gue puas banget sama zenius. Gue lebih banyak paham sama grammar
padahal dulu buta banget ya gak buta banget sih maksudnya bingung penggunaannya. Terus gue kan anak smk tp
kalo dijelasin materi gue kadang suka nyambungnya pas udah di rumah jd kadang gue kalo sebelum ulangan
pacaran ama laptop biar paham besoknya ulangan gue lancar dehhhh yeay. Walaupun gak diterima ptn tp gue
seneng banget belajar jd kebantu banget sampe UN. Mungkin gue gak keterima karna telat bgt kali yaa belajar buat
sbmptn, tp sempet membuahkan hasil karna pikiran gue kayak lebih terarah. Gue juga coba test beasiswa univ.
Swasta dan keterima. Padahal soalnya susah bener macam sbm tp gak ada ips sih wkwkwk. Sejauh ini puas
banget. Makasih banyak Zen. Tapi kalo bisa rekaman tutor bahasa Indonesia dan sejarah dibenerin dong soalnya
banyak krasak krusuknya udah gitu volumenya kecil banget jd kalo belajar suka kayak orang pelo gitu suaranya
kekecilan wkwkwkwk. Thank you gue mau kasih cd-nya ( karena gue beli xpedia ) ke adek gue yang baru masuk
smk juga jadi walaupun dia smk ttp tau materi sma buat sbm nanti jd dia masih banyak peluang keterima di ptn
walaupun smk dan gue bakal trs beli vouchernya buat adek gue yg kelas 6 juga (kenapa adek gue banyak bener
ya) wkwkwk tp janji rekaman dibenerin dong di sejarah sm bahasa indonesia. Salam buat bang Sabda, beliau tutor
favorite bgt sampe buat gue jatuh cinta sm ekonomi dan matematika. Padahal gue kalo belajar ekonomi di smk
males bgt karna gurunya gak jelas banget modelnya ketemu bang Sabda ekonomi jd lebih menyenangkan. Semoga
zenius sukses terus buat kedepannya aamiin
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#171

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:51:03 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:35:07 PM
Time Spent: 00:44:04
IP Address: 111.94.101.53

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/racheeldsh

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sma negeri 33 jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas brawijaya
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknologi pertanian jurusan teknologi industri 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.
Cukup ngebantu di materi2 yg kurang dikuasai. Karna belajarnya pake konsep jd lebih mudah dimengerti. Dan
pengaplikasiannya ke soal2 jd lebih mudah, mikirnya jd ga ngejelimet lg heheheh.
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#172

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:27:00 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:37:06 PM
Time Spent: 00:10:06
IP Address: 114.4.78.227

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/widyape

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Jepang/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.
Hmm karena gue bimbel jadi pakai zeniusnya kalau materi di bimbel kurang jelas cuma sedikit. Even so, thanks a
bunch buat zenius! Bikin konsep betah banget nempel di otak! Keren!
Oh ya sebenernya gue sempet lolos USM STAN juga thanks to kak wilooo yang super keren ngajarin TPA❤ sukses
buat zenius!
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#173

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:23:16 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:37:15 PM
Time Spent: 00:13:59
IP Address: 120.164.45.182

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

www.facebook.com/AilsaPuteri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Keren banget pake zenius! Zenius bisa ngejelasin materi yang susah jadi asik, seru, mudah dimengerti, dan nggak
bikin bosen. Soal2nya juga komplit. Aku juga ngefans banget sama Bang Sabda ?? yang agak aku nggak suka
bapak yang ngajar Bahasa Indonesia tulisannya agak sulit dibaca hehe. Tapi pokoknya thank you banget buat
zenius udah bikin aku ngerti pelajaran2 yang selama ini belum paham. Walaupun aku belum lolos ?? mungkin
belum rezeki.
Thank you so much Zenius ❤
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#174

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:57:24 AM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:37:31 PM
Time Spent: 00:40:06
IP Address: 114.121.131.111

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/rofialdinugrahacahyaningra
t

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya aku aktifin voucher zenius tuh bukan buat sbm sih hehe, tapi buat tes USM PKN STAN. Aku emang
udah tertarik sama sekolah kedinasan ini dari dulu eh ternyata ada juga nih pembahasan soal-soal stan di zenius ya
akhirnya beli deh tuh voucher buat belajar stan. Seru emang seru sih tapi masalah males masih sering datang eh
belajarnya ke sendat deh. Akhirnya ga lulus dari situ mulai deh belajar sbm. Intinya aku tuh keteteran lah istilahnya
mah. Nyesel lah aku ga serius belajar buat stan. Padahal aku pernah sampe senyum senyum sendiri belajar zenius
kayak yang baru ngeuh gtulah hahaha. Pokoknya kalo yang belajar zenius dengan serius nih, ga buang-buang
waktu sama hal yang ga penting, tau gimana cara belajar yang bener, disiplin, dan ga lupa juga berdoa ke Tuhan
terus minta ridho orangtua, yakin deh bisa. Soalnya kalo belajar bareng mentor zenius tuh dilarang ngafal rumus
tapi tau dasar dasarnya kaya trigono nih padahal cuma belajar beberapa jam eh aku ngerasa bego banget dulu
waktu kelas 1 SMA ga ngerti sedikit pun tentang dasar trigono padahal dasar trigono tuh gampang, quadran tuh gini
lah gtu lah terus identitas itu gini lah gtulah. Haha keren lah pokonya mah!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:19:35 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:40:29 PM
Time Spent: 00:20:53
IP Address: 120.164.45.33

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/candra.chembtz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Krembung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 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.
Zenius itu belajar super seru dengan belajar konsepnya, sempat agak nyesel baru kenal zenius bulan Januari 2016,
tapi gapapalah Alhamdulillah sekarang bisa ngerasain hasilnya
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:24:49 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 12:40:45 PM
Time Spent: 00:15:55
IP Address: 139.0.170.153

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/wahyurkira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 88 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 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 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.
Selama SMA kls 1-2 gua bener" gk pnya maksud buat belajar, cuma maiin game terus selama 2 tahun,,
allhamdulillah rapot gua ranking 10 besar dri bawah :D.. tapi semenjak kelas 3 gua baru sadar rapot itu penting buat
dpt SNMPTN.. dan dsitu gua putus asa buat SNMPTN gua gk punya harapan, dan alhasil memang benar.. tapi
allhamdulillah masih ada kesempatan ke 2 lewat jalur tertulis, tpi gua bingung belajar lewat mana,, akhirnya gua
ketemu lu Zen beruntung... dstu lgsung gua beli voucher gercep,, belajar terus Zen dri pagi smpe malem, gua bnr2
kerja keras !!! Alhasil kerja keras gua terbayar zenn.. allhamdulillah gua dapet di UPI Manajemen ... Makasih banyak
Zen udh nemenin gua, makasih yaa !!!! lu emg recomend bgt dh
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ashiela Pulcherima Adiningsih
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 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
Progam Studi Ilmu dan Industri Peternakan, Fakultas 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.
Saya tau Zenius udah dari lama, kebetulan kakak kelas belajar lewat Zenius, tapi saya belum tertarik. Jadi ya gitu
hehe.
Saya mulai lirik Zenius lagi setelah teman saya ada yang pakai, kebetulan dia mau lintas minat jadi ya gitu hehe.
Lalu saya tanya-tanya ke kakak yang ternyata juga tau Zenius.
Saya pinjem punya temen saya itu. Saya langsung coba Kimia karena pelajaran yang paling tidak saya pahami
haha. Ternyata enak banget! Penjelasannya simple tapi bisa diterapin ke soal-soal setingkat ujian masuk PTN.
(Percayalah saya jadi cinta kimia karena pakek Zenius wkwk.)
Saya pun berpikir … kalau pinjem terus, nanti gak enak hehe. Akhirnya saya memutuskan untuk beli voucher 6
bulan hehe. Saya sering buka zenius sampe laptop sering blank dan panas haha.
Selain materi saintek, saya juga buka materi TPA yang mengubah cara belajar saya! Haha. Tidak mengubah total,
tetapi menjadi lebih teratur hehe.
Alhamdulillah, saat mengerjakan sbmptn, saya sudah siap (untuk meneruskan PTN ataupun ditolak kedua kalinya
hehe). Ya … kebetulan aja soal sbmptn 2016 "penuh kejutan" haha. Alhamdulillah paling banyak diisi Kimia meski
ada 2 soal salah dan ya … penyesalan selalu datang terakhir, hehe.
Sisanya … berserah diri. Alhamdulillah, kemarin Selasa, Allah memberikan saya jalan dan berkah yaitu lolos
SBMPTN 2016 pada pilihan ketiga, yaitu Ilmu dan Industri Peternakan UGM. :")
Terima kasih, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lidya Christa Anjani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/lidya.crista

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 12 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Langsung ngerti pake banget setiap materi yg diajarin, cm karena setelah lulus SMA saya kerja dan baru belajar
zenius H-sebulan, ditambah lagi saya tesnya lintas jurusan (SMA IPA), jadi saya rasa waktu belajar nya kurang utk
saya mampu menguasai materi2 lintas jurusan
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ersya Widua Prahesti
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 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan 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.
Gue emang udh berambisi untuk masuk PTN dr gue kelas 11. Luckily, gue nemu zenius. Mulai dr saat itu gue
mencoba untuk nyicil sbmptn. Waktu gue kelas 12 gue masuk zenius-x di tebet. Di zenius-x memang mengharuskan
muridnya untuk belajar mandiri. Mulai dr itu gue coba untuk ngabisin materi sbmptn di zen net. Gue coba segela
macam strategi dr zen blog. Gue bener2 belajar terus, gue bela-belain bolos sekolah berhari-hari buat belajar
mandiri lewat zen net karena menurut gue pembelajaran di sekolah tidak efektif sama sekali. Saat sebulan
menjelang sbmptn. Gue mencoba untuk mulai ngedrill soal campuran. Dan di saat H-seminggu sbmptn, Gue bener2
pasrah krn menurut gue mtk itu susah dan gue belom bisa deliberate practice untuk fisika lg karena waktunya ga
cukup. Gue putus asa saat. Gue sampe nangis2 karena gue stress belajar terus tp gak bisa2 :p akhirnya sbmptn
pun tiba. Gue mengerjakan dg tenang. Alhasil pd saat saintek gue hanya mengisi mat ipa 1 saja dan tdk mengisi
fisika sama sekali. Tetapi untuk kimia dan biologi gue hampir isi semua. Dan untuk TKPA: bahasa Indo, bahasa Ing,
dan TPA gue isi banyak kecuali Matdas. Setelah gue pulang gue bener2 hopeless apapun yg terjadi. Saat di hari
pengumuman, gue mencoba untuk santai dan menanamkan di otak gue kalau gue gak keterima (supaya ga sakit
hati kl beneran gak keterima). Dg santai gue buka pengumuman sbmptn gue. Dan gue kaget sekaget2 nya kalau
gue DITERIMA. Gue teriak dan nangis sejadi2nya (karena gue awalnya yakin kl gue tidak diterima). Gue berterima
kasih sm guru2 les gue yang ngasih insight keren abis spt kak Yoki, kak Pras, dan kak Ivan, dan untuk kak deya yg
selalu guide gue. Thankyou zenius! :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Raden Gemuruh Persada Gama Herlambang
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/reeden

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Analoginya seperti bernafas. Belajar bukan dinilai dari perlu ataupun perlu, enak ataupun boring tapi belajar itu
memberi kehidupan. Esensi belajarnya dapet dan selama masih bernafas selalu ingin menyerap ilmu sampai ke inti
(setidaknya sampai ke membrannya deh ..:) ). Persepsi terhadap acara tv Indonesia berubah dan kritis tidak lagi
pilih-pilih. Menyayangkan zenius-x ngga buka di tahun ajaran 2016/2017.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cindy Ermantia Annisa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/cindy.e.annisa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 91 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 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.
Ah gilak.. lo semua yang mau sbmptn, percaya deh sama gua, lo harus belajar dari zenius. gua aja belajar dari
zenius itu dari bulan januari dan alhamdulilah lolos ptn tahun ini :") T.O.P. bangeet deh buat zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Astri Angelia
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/astriyee

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
Manajemen Industri Katering
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
seruuuuu banget gua dari ipa dan ngambil soshum pas sbm, gua belajarnya nyantai banget wkwwkwkwk thanks
zennnn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ganjar K
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 Boja
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Amatul Firdaustia Pratiwi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/amatulfirdaustiapratiwi

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

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Matari Iwastu
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 22 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Keren banget boy zenius, reccomended banget TO gua selalu bagus terus cuma sayang gue ga keterima gara2
lupa isi kode soal padahal ini taun terakhir gue, tuhan gak izinin gue buat pindah ke ITB...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nisrina Ariij Fadhila
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 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 & 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Dito Prakoso
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ditoprakoso27

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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
Ilmu Ekonomi Syariah
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bener 2 serius belajar SBMPTN tuh pas abis UN. Waktu yang bener2 mepet buat persiapan SBMPTN.
Untungnya ketemu sama zenius.net... Video pembelajarannya mantep banget, sampe ngerti konsep! Gak cuma
rumus sama cara cepet aja hehe.. Terima kasih Zenius!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
tanti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/tanti.noviyanti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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-Fatah
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
belajar pake zenius itu puas banget tapi sayang gue nyadarnya telat padahal udah beli zenius dari agustus2015:(
gue suka banget sama tutor biologi, jadi cuma dia doang yg dtonton alhasil sbmptn16 gagal deh!

202 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#189

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:10:25 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:12:53 PM
Time Spent: 00:02:27
IP Address: 114.121.131.152
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Saudah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 91
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Syifa Aulia S
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 5 BEKASI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
enaksih bisa belajar kapan aja tinggal play videonya, tutornya juga jelas. tp ya susah buat nanya doang kak hehe tp
sejauh ini good kok
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Zuhriah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/sitizuhriah/

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 83 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..

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

Respondent skipped this
question
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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.
Emm, zenius ya? Waktu itu sekitar bulan juli 2015 (lagi galau2nya karena udah 5 kali ikut seleksi PTN tapi belum
ada yang terima gua :'(..) bisa dibilang gua orang yang aktif banget di fb tapi cuma sebagai sider jarang update
status. Dari situlah gua bertemu dengan puja hati yang gua nanti2. Awalnya gua cuma bertanya2 apa si ni zenius
multimedia media learning, gua penasaran banyak banget blognya ke post user zenius yang berhasil lolos dan
rekomen buat make tu produk,.... udah lah kelamaan pokoknya gua sempet nyesel kenapa pas waktu gua sma
kaga kenal di produk, tapi ni tapi berhubung gua kaga punya pc atau andro gua nabung dulu buat buat beli hp atau
pc kalo bisa, panjang cerita gua dapet kerjaan yang nggak gua sangka2 ngajar les, pokoknya gitu dah gua ngajar
pulang pergi naik sepeda ada di rumah sendiri ada yang tempat lesan sampai pada akhirnya gua dapet hp baru
awal mei dan beli voucher zenius, sebelumnya gua udah pake produk zenius pake akun temen (kenal di twitter)
baee dah ngasih pinjem akun buat gua pake dan ngebagi waktu bair nggak out lagi enak2 ngezen,.. singkat cerita
zenius runtut banget jelasin tiap bab mapelnya, asik dengernya karena pake bahasa anak muda tapi tetep sopan,
gua bener2 apa ya kagum gitu di zenius learningnya itu keren banget bikin termotivasi buat bangkit kata2nya sabda
itu lho tapi berhubung waktu gua udah mepet yang seharusnya tu bab zenius learning dan x pedianya yang
seharusnya udah selesai dan paling tidak gua toton abis dari situlah gua salah menggunakan produk zen nggak
sesuai aturan pakai, baru sesuainya pas udah 2 bulan mau sbm trus bentrok ama ngajar les, les rumah ya bukan
lembaga,.. pengguna zenius akan berhasil jika memakai sesui aturan yang ada di zenius learning dan x pedianya
mau 3 bulan atau mungkin 1 bulan kalo pakai nya sesuai bener kemungkin goal nya lebih besar ketimbang yang
pake zenius udah lama tapi nggak pake aturan mainnya, asal nonton aja. Jujur dari zenius.net gua belajar banyak,
dan banyak yang berubah dari main set gua, jadi lebih semangat belajar apa lagi denger suaranya sabda itu
kebahagiaan tersendiri buat gua, gua ngerasain ada peningkatan dari ngerjain soal, problem solving, bisa ngajarin
anak lesan jadi lebih mudah walaupun cuma anak sd ama smp kls 1, kasi motivasi ke mereka buat terus semangat
belajar, ngasi tips belajar yang bener tuh gimana. Itu semua berkat Allah yang telah mempertemukan gua dengan
zenius education. Banyak "ohhh" momen yang gua dapet pada saat tonton video zen, karena zenius bener2
ngajarin belajar konsep, belajar pake konsep yang bener. Nggak sulit belajar pake zenius.net udah murmer tinggal
pantengin, nggak ngerti tinggal skip ulang lagi deh. Tapi memang buat mendapatkannya sangatlah sulit banyak
keringat dan tenaga yang harus di keluar kan, berjuang sendiri di tengah cemooh orang2 di sekitar gua, tapi ibu
yang udah lama nggak ketemu, ampe gua nggak inget mukanya ah sudahlah kebanyakan curhatnya gua hahaha.
Thanks buat orang2 pendiri zenius, buat tutor2 zen, sabda,wisnu,wilo,fanny,pio,pras, dkk dan buat bang glen dkk
thanks blog2 keren2. Berkat orang2 kek kalian banyak anak2 indonesia khususnya buat yang mau masuk PTN jadi
terbantu dan terselamatkan berkat adanya bimbel online kaya zenius.net dengan harga yang jauh dari harga bimbel
konvensional. Seneng dan bangga kenal zenius dan bisa jadi premium membernya. Walaupun gagal maning gagal
maning gua masi punya zenius yang akan terus ikut serta dalam berjuang untuk terus belajar pake konsep sampe
jadi master. Jazakillah khairan katshiran keluarga besar zenius education.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faisal Fahmi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/faisal.fahmi.33

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Alhuda Kebon Jeruk 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pakenya produk zenius english basicnya dan alhamdulillah tahun lalu UN englisnya kedua tertinggi di sekolah
dengan nilai 8.4!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:15:01 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:20:15 PM
Time Spent: 00:05:13
IP Address: 39.252.168.114

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/isstie

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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.
Pakai produk zen itu asik, kayak nya gampang banget dipahaminya. Walaupun belajar di zen nya pelajaran ipa dan
yang keterima di sbmptn, tapi untuk tahun sebelumnya keterima di jurusan ipa kok sbm nya.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:01:32 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:21:31 PM
Time Spent: 00:19:59
IP Address: 115.178.237.60

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/meisyaputri2905

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Walaupun soal SBMPTN 2016 ga ketebak sama sekali, which is TPA nya bedaa banget sama tahun tahun
sebelumnya, tapi karena udah mantepin konsep sama zenius alhamdulillah walaupun soal diganti jenis masih bisa
dikerjakan dengan tenang
Lalu gokilnya pas ngerjain soshum lebih tenang karena terngiang2 suara nya bang Sabda lagi jelasin ekonomika
Thanks zen! I'm nothing without you :")
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:19:07 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:23:02 PM
Time Spent: 00:03:55
IP Address: 202.62.16.78

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cynthia Eka Wahyuni
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 1:19:42 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:24:42 PM
Time Spent: 00:04:59
IP Address: 112.215.63.149

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/radenrara.lulufaizahaq

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman gue zeniusan seru bgt! Banyak pengorbanannya sih klo gue pikir2. Rela tidur 4-5 jam sehari, atau ga
tidur di rumah tapi tidur di kelas bahkan pernah ga tidur. semuanya terjadi mungkin karena gue udh pewe bgt
zenius-an haha sering bgt jamkos gue abisin buat zeniusan, pernah juga bbrp kali gue absen kelas gara2 zeniusan.
gue gabisa blg "pengalaman menarik" gue selama dikelas semacam (semenjak kls 12) dpt nilai bagus semua
mapel/ranking naik dsj karna faktanya nilai gue ga semua bagus kyk dulu, ranking gue turun eh dijudge guru dikira
pacaran...iya sama zenius:") terus zenius satu2nya yg nyadarin gue, klo selama ini gue pinter tapi untuk ngejar nilai
aja. Memori yg gue simpen sebatas short-term memory. Dari situ gue mulai 'bebenah' otak(?) DP & fokus sbm
sejadi2nya(?) lol ga sedikit yang nyuruh gue buat fokus sama nilai rapot dan/ atau UN dulu, ambis sbm nya nanti aja
dlsb. Ga sedikit yg coba bikin semangat & niat gue ciut utk ngeraih mimpi gue eakk lebay-_- tapi serius loh, ga
hanya dari temen2 tapi dari sisi keluarga juga:) haha daaan masih banyak lagi pengalaman yg ga mungkin bgt gue
bikin 'buku' disini. anw pengorbanan yg bakal selalu gue inget adlh gue sampe ngejual hape gue satu2nya buat beli
voucher zenius H-2 bulan sbm. Sampe sekarang juga msh belum punya gantinya:( *lahhterus* hahaha jkjk. gue
percaya "sukses itu butuh pengorbanan" intinya gue sangat senang bisa tau zenius! tapiiii the saddest part is gue
rada ngeyel sama kesehatan gue, h-3 sbm gue rada drop tapi gue maksa ttp ambis:") terus gue bener2 drop h-1
sampe hari h sbm. semua jauh dari target:')) alhasil ga diterima sbm eheh tapi it's all fine now. pengorbanan gue
selama ini bakal 'dibayar' nanti zen, you get my words!;D
PS: gue pgn bgt rekomendasiin zenius ke org2, tapi gue takut saingan gue makin parah kalo semuanya pada tau
zenius-__-jahat ga sih? wkwkwk
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#197

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:01:54 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:24:45 PM
Time Spent: 00:22:51
IP Address: 112.215.63.12

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/najwavika.f.salsabila

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
telat abis gue make wkwk, kayaknya tahun depan baru deh gue bisa bikin testimonial yang ajib. kalo aja gue make
zenius dr bulan juli 2015 gitu, pasti gue bisa noh ngerjain sbm buat tahun ini. kesempatan terakhir buat sbm :(
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 1:27:08 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 1:32:27 PM
Time Spent: 00:05:19
IP Address: 118.136.105.118

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

www.facebook.com/adrianharish

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 87 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 ngerubah paradigma gw banget tentang yang namanya belajar, untuk kedepannya dimana pu gw kuliah
gw pengen terus fokus belajar
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COMPLETE
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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!)
Utari miranda rahma
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Komunikasi 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.
Belajar pake zenius itu beda banget sama media belajar lainnya soalnya kita bener bener diajarin dari konsep
dasarnya jadi lebih paham dan lebih asik juga
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anis Novita Sari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/choi.nichan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Tempel
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
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.
Awalnya gw cuma iseng cari alamat web yang bahas tentang SBMPTN, dan akhirnya gw kunjungi tuh alamat
webnya. "Apasih yang keren dari blog ini, kok banyak yang pake? Gimana sih cara belajar yang tepat agar lolos
SBMPTN?" Dan pertamakali liat videonya gw langsung terpesona. "Gila, blognya keren abis. Cocok buat gw yang
anak SMK". Akhirnya gw beli produk zenius ini. Gw langsung belajar mati-matian buat orang tua gw bangga bahwa
anak SMK itu bisa. Sampai gw ngorbanin dunia kpop, dan nggak belajar buat UN. Hanya fokus untuk SBMPTN.
Pokonya buat lo yang mau lolos SBMPTN harus pake produk zenius, dan jangan lupa untuk selalu berdoa.
Sukses ya zen!! Where there is a will, there is a way
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yasmine Amalia 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 13 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
Falkultas psikologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku alumni tahun kemarin ikut saintek dan yaaa gaketerima lalu aku pake zenius dan aku pindah ke soshum aku
bener2 namanya gatau ips itu kek gmn dan cuman pake zenius doang sama soal2 di buku lain aku nganggur
setahun gara2 ngebet banget pengen di psikologi walaupun skrng keterima pil3 gpp aku ttp syukurin karena itu
jurusan yg aku pengen. Kemarin saat pengumuman aku degdegkan banget takut kaya taun kmrn hasilnya daaaan
aku luluss yihiii thanks zenius! udah menemaniku selama 6bulanan ini hihi sorry jadi curhat
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Michael Adiputera
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

michael adiputera

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA st. kristoforus 2
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Alvinus Sutendy
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/alvinus.sutendy?
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 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question
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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.
Menurut gue zenius itu asyik. Kita gak cuma diajarin cara ngerjain soal tapi juga lebih diutamakan konsep dalam
mengerjakan soal, walaupun sih gue seringkali lupa lagi konsepnya. Awalnya gue kenal zenius lewat youtube sama
website, waktu itu gue belum jadi premium member, gue tonton tuh videonya sama baca artikelnya, setelah nonton
dan baca gue merasa betah, gue jadi ngerti buat apa kita belajar, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana
persiapan kita mengahadapi SBMPTN, dll. Secara kebetulan temen gue nawarin beli akun zenius untuk satu tahun
berdua, 5 bulan sebelum SBMPTN (akhir Desember). Gue pelajari tuh materi SBMPTN dari awal, tapi gak sampai
akhir (biologi) sih, juga ada beberapa materi yang gue lewat. Gue belajar zenius sekitar 2 jam sehari. Pas di
sekolah, setelah belajar konsep zenius gue jadi merasa tinggi hati karena orang lain yang bukan pengguna zenius
mungkin kurang mengerti apa yang guru ajarkan, namun gue merasa apa yang diajarkan guru tidak terlalu rumit
karena sudah lumayan ngerti konsepnya terutama pelajaran matematika. Gue jadi lebih bersemangat ngerjain soalsoal tugas harian sekolah. Gue seneng banget sama tutor-tutornya yang ngajarin dengan suara santai dan
pengerjaan yang praktis membuat materi dan soal yang dipelajari jadi asyik dan mudah, utamanya seperti testimoni
murid zenius tahun-tahun sebelumnya gue seneng sama suara Kak Sabda yang ngajarin sambil bercanda dan
bahasa gaul yang membuat suasana belajar jadi santai tapi serius.
Waktu ngerjain soal SBMPTN 2016 kemarin, gue masih sedikit lambat ngerjain soal, namun gue beruntung ada
banyak juga soal TKD saintek yang gue jawab bener setelah dicocokkan sama kj quick qount, tapi karena mat IPA
cukup sulit gue cuma dapat poin 1. Ketika ujian TKPA udah mulai gue ceroboh karena ke toilet waktu bel sudah
bunyi, alhasil waktu terkuras dan pikiran agak buyar, soal TPA figural, matdas, Indonesia dan Inggris pun banyak
yang salah.
Jurusan pilihan SBMPTN gue juga terbilang saingannya ketat banget, gue pilih FTI ITB, FTSL ITB, dan teknik
informatika UNPAD. Setelah gue lihat hasil quick qount yang nempatin gue di posisi bawah, gue jadi minder, gue
yakin gak akan diterima.
Teng3x tak terasa hari pengumuman SBMPTN telah tiba dan benar saja setelah gue cek pengumuman SBMPTN
gue gak diterima di 3 jurusan tersebut. Tapi ya sudahlah Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik dari yang gue
pikirkan.
Selain SBMPTN gue juga ikut ujian mandiri UGM yang diadakan tanggal 5 Juni 2016. Setelah pengumuman
SBMPTN ini gue hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberi yang terbaik bagi saya dari hasil kerja keras saya
selama berbulan-bulan ini.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mochammad Farel Adhitabima
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

deactive

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 para tutor2 zenius yang keren abis! hehe gue nunggu bgt ada survey2 kyk gini karna gue gatau gmn caranya
blg makasih buat kalian,walaupun sbmptn 2016 bukan rezeki gue tapi banyak bgt pelajaran yg gue dapet dr
perjuangan gue khususnya dr zenius learning guide! inspiratif bgt zenius konseptual abis cara ngajarnya
keren.Mungkin kdg gue bakal kgn sama suara2 kalian apalg suara ka sabda,sekali lg gue mau blg makasih buat
kalian&mau minta doa buat lolos simak dan betah di tempat kuliah gue skrg
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Wildan Naufal
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 Cendikia Farma Husada
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
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Assalamualaikum wr wb, salam sejahtra untuk kita semua,
Thanks banget buat zenius, udah temeni. Gua belajar kurang lebih 5bulanan buat persiapan UNAS&SBM,
Walaupun belum rejeki gua buat kuliah tahun ini karna beberapa faktor
gua mulai bener2 pake zen awal bulan januari padahal beli vocernya dri desember th lalu, gua belajar ngelantur
awal2nya langsung belajar TKPA gua ngabisi 1bulan buat bahas TPA dan Matdas sedikit ngefek ke gua karna
sepulang sekolah sampe.mlm gua ngalur ngidul dikosan gua ngehemat jatah mingguan buat beli kouta yg lumayan
mahal :D udah satu bulan pake gua disibukan dg Unprak kebetulan gua drii SMK sempet stop buka zen seminggu
sblmnya udah beres unprak gua mulai lagi tapi kga kaya bln kemaren semangat gua mulai luntur, gua cri referensi
lah di zenblog siapa tau dpt pencerahan dri bang glen,bang wisnu dkk dapet sebuah artiker yg buat bangkit lg *Lupa
gua judul artikelnya gua sering2 lah buka zenblog gua sekitar akhir bulan febuari sampe Maret gua terapin saran dri
bang glen buat jadwal *ia awal2nya konsisten tp lama kelamaan2 berantakan jadwal gua
gua sempet di takut2 guru gua buat fokus UN aja dlu dri SBM ya gua dengerin sarannya, pas US frekuensi belajar
gua agak ditingkatin setelah US usai gua belajar2 SBM dri pda UN karna gua ngerasa masih kurang Nilai TO
terakhir masih jauh banget dri target gua tetep ngotot belajar sbm dan UN di duaiin gua sih orangnya biasa2 aja gua
ngerasa aja kalo UN itu hanya evaluasi dan lebih mementingkan seleksi karna gua mau maju berpikir yg sainstifik
hanya dizenius gua dapetin 4hri lg menjelang UN gua baru bahas2 soal UN gilak kan gua :D hehe dan UN Tiba
temen SMA ngupek Kunjaw gua slow aja karna cmn 4 mapel hehe dan UN tiba gua nikmatin tuh soal2 yg katanya
soal irisan dan alhamdulillah Lancar UN Gua
nahh pasca UN ini mulai masalah datang ketika negara api datang menyerang :D gua udah kga ngekos lg balik
kekampung yg providernya lemah cmn 1 oprator yg bagus sinyalnya gua cmn belajar seadanya aja dikampung dg
keterbatasan dan cmn bertahan belajar 3minggu buat fokus belajar 8jam/hri ehh pas malem2 ortu kekamar liat gua
belajar karna gak pernah keluar kamar kecuali ibadah, orang tua bilang "kamu mau kuliah uangnya dri mana nak"
kata yg dilontarkan bokap gua, gua jelasin kalo gua masuk dlu masalah biaya No2 karna gua bakal ngurus
beasiswa nntinya tetep aja bokap kga ngizinin buat kuliah disuruh lah gua cri kerja dkt rmh yahh sempet down
karna apa yg gua usahaiin selama ini malah kga disuppot bokap dan akhirnya gua dpt kerjaan bokap seneng sih
gua yg msh sakit hati sempet ngotot2an tiap hari karna gua mau kuliah tahun ini. Rasanya mau kabur dri rumah gua
karna udah gak ngerasa nyaman di rumah ditmpt kerjaan gua kepikiran truss bisa gak gua test nnti karna masuk
pagi truss, dan frekuensi belajar gua turun cmn 6jm/hri pulang kerja gua sempetin 1jam buka zen dg kondisi capek
abis kerja oh ya gua kerja di instansi kesehatan, dan gua kerja dikontrak lumayan lama, itu juga jd faktor belajar gua
turun banget.. sampe akhirnya gua bisa masuk siang pas Hari Test SBM, gua H-1 cek tempat test kesekolah dlu
gua guru2 pada tau kalo gua udah kerja, sangat disayangkan sih gua sering tanya2 soal kuliah dan beasiswa dan
harus ke guru konseling gua harus kerja dlu, gua tetep aja mau test sbm masalah keterima atau gak Itu karna
kemampuan gua dan rezeki dri tuhan, Jejereng hari ditunggu2 datang kompetisi dimulai gua nginep tempat sodara
gua abis subuh keluar rumah sekitar set6an tancap gaass berrr... lumayan jauh dri tempat sodar gua ke tempat test,
dan alhamdulillah gua ngisi apa yg gua bisa aja dan sesuai target soal biar lolos priodi yg gua impiin, sepulang dri
test pulang dg hati lega giliran banyak2 berdoa pada tuhan gua percaya kekuatan do'a karna tuhan maha pemberi
rahmat dan maha kuasa.
Rekan2 kerja gua beberapa ada yg tau kalo gua test. Mereka suppot semoga gua keterima karna sayang seumuran
kya gua gini hrusnya semangat2 cri ilmu harus kerja. Oh lupa satu hal gua, selama gua belajar sbm gua join grup
line zenclub isi2nya zenuser gokil2 anak2nya kalo post soal saling membantu shering2 soal kuliah sampe2
soal.mantan pun dishering maklum Jones semua isinya *Guakagaya.. :D ada yg menarik dri mereka walaupun blm
pernah ketemu kita udah pda akrab saling suppot bersyukur kenal kalian
Satu bulan berlalu pengumuman pun tiba pada dag ding duknya gua mah biasa yahh :D jam set 2 mulai stanby
leptop buka pengumuman disaksikan dg temen2 kerja waktu pun tiba gua masukin No peserta beberap kali kga
bisa katanya no peserta Salah nah gua buka situs mirror UGM ehh kenapa malah dapet ucapan Jangan Sampe
Putus dengan Si ASA :D hehe Gua kga.lolos Guys!!! Yasudah lah belum rezeki kuliah tahun ini, buka gak ada rasa
hambar karna sudah kecewa. Liar kebahagian kalian yg lolos.. Selama guys yang lolos
dan gua harus Berusaha setahun kedepan buat dptin PTN yg gua mau
dibalik ini ada hikmahnya karna gua jadii. SBM ini momen mengasah kemampuan gua dimana pikiran gua kebuka
tentang belajar bukan cri skill trus cri uang itu SALAH, Gua buat mindset kalo belajar itu wajib dan belajar lah karna
dengan ilmu gua bisa dapet apa aja yg gak ternilai dg Uang..
Thanks Zenius, Bang sabda, Kak wilona,kak wisnu, dan tutor kece lainnya gua mau Ketemu kalian Semua dan gua
bakal coba tahun depan ditemenin sama kalian orang2 yang hebat, sukses terus zenius, gua mau jd baaagian dri
kalian

223 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#206

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 12:36:02 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 2:08:25 PM
Time Spent: 01:32:23
IP Address: 112.215.65.96

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/aufarkemal

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi 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
Perencanaan Wilayah dan Kota
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngebantu gua banget, soalnya gua sambil kuliah, jadi cuman punya waktu sedikit, nah zenius bisa buat waktu yang
sedikit itu jadi bermanfaat banget, thanks zen :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Rizki Firdaus
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 Margahayu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Asiknya ngegunain zenius itu konsep konsepnya sangat ngebantu buat analisis masalah, waktu presentasi dulu
saya bisa ngehubungin konsep fisika, biologi dan kimianya secara kompleks... dan zenius ngerubah pemikiran saya
jadi sering menganalisis masalah yang terjadi di alam semesta... dan saya jadi sering bertanya tentang hal - hal
sederhana seperti "api itu apa sih sebenernya ?" Temen saya banyak yang ketawa dan ngeremehin, tapi mungkin
mereka nggak tau betapa menyenangkannya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fakhri Mahendra Sulaeman
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/fakhri.mahendra

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 01 Unggulan Kamanre
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Penjelasannya jangan terlalu cepat.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Raffiqa Nur Aisya
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/pikacakacak

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Kota Serang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar di zenius enak banget gampang ngerti karna diajarinnya dr awal bgt konsepnya. Soal-soal latihannya juga
banyak dan bervariasi dari mulai yang buat ulhar sampe soal susah kaya simak utul wkwk gue pernah dikira gila
grgr lagi dengerin tutor ngejelasin terus ketawa sendiri di sekolah (pas jam kosong) terus... emang belum jodoh sih
gue sama sbmptn padahal udah belajar. Tapi kalo emang nanti gue masuk PTN itu karna lo,zen. Makasih yaaa!!
Semoga tutornya makin ketje deh wkwk
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Saras Granita
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Rasanya setelah merasakan hawa 'pertempuran sengit' saat mengerjakan sbmptn 2016 kemarin, seru abis! Hmm
walau gue pada akhirnya gk lolos untuk tahun ini, but I don't want to give up:)
Selama gue pake zenius pas masih era SMA wuh sangat bermanfaat tentunya, bisa cepet paham sama pelajaran,
terus bisa utak-atik soal, dan yg gue paling ingat gue mampu jawab pertanyaan yg temen2 gue gk mampu jawab.
Hahaa moment itu sangat membahagiakan buat gue.
Terus selama pake zenius jadi ketagihan denger suara para tutor kece sperti sabda, wisnu, yoki, wilo, dll. Pokoknya
thanks zenius! Although I failed this year, but zenius make me 'mind-transforming'. Hoho bye! Welcome sbmptn
2017!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aisyah Salsabila Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/bella.aisyah1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Tegal
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) 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 Ilmu Agama Islam

229 / 397

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

230 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#212

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 2:18:34 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 2:29:42 PM
Time Spent: 00:11:07
IP Address: 118.137.32.44

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/raradzakira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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.
Sebenernya gue udah alumni 2014 dan udah tk 2 di kimia IPB haha. Tapi kemaren gue ikut lagi karena masih
ngejar FK wkwk. Jadi ceritanya gue udah lupa mapel math dan fis gitu min, dan gue ga sempet belajar buat sbmptn
2016. Bahkan malem sebelum testnya aja gue masih ngerjain tugas kuliah. Bener-bener hectic tugas banget deh
pas mau test itu. Jadi ga keterima FK nya ????????
Btw gue ceritain aja yaa tentang zenius. Walaupun gue kemaren gak belajar sama sekali, termasuk belajar pake
zenius, tapi pas sbmptn 2014 kemaren gue belajar pake zenius dan emang itu ampuh banget. Setelah gue kuliah
gue sadar banget zenius itu ngajarinnya emang bener kaya anak kulia, bener2 konsep dan gak kaya anak SMA
yang cuma rumus doang. Coz ngafalin rumus itu gaguna meeen tanpa tau konsep. Dan kalo kalian udah biasa dr
SMA tau konsep dan ga apal rumus, pas kalian kuliah itu udah gampang banget. Apalagi buat kalkulus, gue merasa
agak lumayan paham dikit pas diterangin krn pas dulu pernah pake zenius. Udah deh itu aja. Hahaha sekali lagi
thank u, Zen ! Makin banyak masukin anak2 Indonesia ke PTN2 favorit eaaa ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Retno Hartika Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/retnohartikaputrii

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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, 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren bgt, alhamdulillah udah jd temen bljr buat ngadepin mid, uas, usek, un.. Walaupun blm ketrima sbm,
krn memang belajar ku kurang maksimal :(.. but , smg tahun dpan tembus sbm Aamiin :))
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Facebook.com/ikhsan.aveirofikri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Sekayu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
fakultas ilmu sosial dan politik, 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.
Sangat membantu pembelajaran mandiri
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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!)
Nur Baiti Purwa Kartika
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 95 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
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.

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!)
Baiq Erzy Alvia Daningrum
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/vheea.i.alviia?
ref=bookmarks

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 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 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 Industri Pertanian / Fakultas Teknologi Industri Pertanian
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hai... Sebelumnya maaf nih, aku testimoni di laman buat sbm, abis aku kelewatan untuk testimoni buat anak snm
hehe gomeenn,
Big Thx banget buat zenius!!!! Zenius tuh ngebantu banget sampe aku skrg bisa diterima di jalur SNMPTN untuk
pilihan pertama. Awalnya sih aku pake zenius tuh dari ketidak percayaan sama tutor2 di bimbel Deket rumah, abis
pas aku tanya soal yang agak susahan dikit, tutorku malah bingung sendiri -___ yah jadilah aku Googling dah tu
bimbel online, ehh urutan pertama langsung ketemu zenius, aku liat2 testimoninya ada kakak kelas ku pula, yah
jadilah akhirnya aku beli tu voucher zenius di Indomaret, awalnya aku beli yang 3 bulan dulu waktu itu, eh ternyata
pas udah pake 3 bulanan jadi nagih, akhirnya beli yang 6 bulan lagi, gimana ya, pake zenius itu ngaruh bangetttt
buat aku, fleksibel lah waktu belajarnya, apalagi aku pake zenius tu mulai dari kelas XI smt. 3 sampe smt. 4, kelas
XI kan masa2 dimana kita aktif organisasi, lomba ini lomba itu pula, dulu aku kelas XI tu sering bgt pulang jam 5
sore, sering banget Dispen lagi, apalagi semester 4, rasanya kaya gapernah sekolah gara2 masuk seminggu,
dispen 2 minggu-__, nah disini nih zenius berperan banget aku bisa belajar kapan aja, aku bisa sesuai waktuku
belajar sm belajar materi lomba, yah Alhamdulillah bgt hasilnya, meskipun aku jarang masuk kelas, nilaiku naiknya
signifikan bgt drpada smt. 1 sm smt.2. Pernah nih suatu waktu, aku baru abis Dispen sebulanan buat lomba 4 Pilar
TK. Provinsi dan ternyata lusanya tuh ulangan kimia 2 bab, hadehh Ya Allah gimana nih, apalagi kimia tuh
pelajaran yg paling aku susah ngertinya di kelas, ulangan nya 2 Babal pula, gapernah nyentuh buku selama
sebulan pula, akhirnya aku putusin dah tuh buat liburan diri sendiri satu hari besoknya, khusus untuk belajar kimia
doang yang 2 bab itu, kuliat2 materinya di akun zenius, bismillah aja deh, akhirnya ku pantengin deh tu zenius dari
pagi sampe jam 12 malem + reload gara koneksi internet :"D, Alhamdulillah ngertinya cepett banget, bener2 diajarin
dari yang dasar banget soalnya thx bgtt dah sama kak yoki yang udah ngebimbing disana, pas ulangan pun aku
bisa lancar mengerjakan meskipun ga ikut kelas selama sebulan :") pas keluar nilainya pun, surprise, meskipun gak
wahh banget tapi lebih dari cukup lahh, nilaiku bisa melampaui anak2 yang masuk kelas. Yahh intinya buat aku
zenius tuh ngaruh bangetttt orang yang jarang masuk kelas dan harus ngejar materi mandiri kaya aku gini nih,
Kelas XI bener2 saat2 paling berkesan lah bareng zenius, tiada hari tanpa zenius, siapa lagi coba yang bisa bantu
aku buat belajar kejar materi ga kenal waktu sampe begadang karena besoknya ada ulangan, trus bisa bantu
ningkatin nilai aku di kelas XI dengan rutinitas yang padat. Aku percaya... Aku bisa diterima di UGM sekarang ini,
ga lepas dari peran zenius, yang selalu ada di masa2 tersulit aku, Big Thx Zenius !!!!! Sekarang aku bisa diterima di
kampus yang aku impiin selama ini. Zenius MANTAP!!!!!
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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!)
Iradha
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/iradhaazmi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Semesta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih bagus penyampaian materinya, cuma kao buat soal2 yg disediakan kurang membantu menurut aku
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Farahiyah Dalilah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/farahiyah.dalilah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 21 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 oke deh!
Kebetulan gue dari anak SMK yang ga ngerti sama sekali tentang mapel yang diujikan saat SBMPTN yang notaben
dimengerti anak SMA. Saat gue belajar pake Zenius, jadi ngerti dan yep... Bisa ngisi saat SBMPTN. Walaupun ga
lolos sih, ehehehe.
At last, recommend banget buat yang mau masuk PTN dan untuk anak SMK yang ga ngerti sama sekali.
Lovexoxoxo!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zakaria hasan zaba
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/zakaria.hasan.56

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Ma Ma'arif 7 Sunan Drajat
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 absolutely Stunning.....
I have no idea.... again.....
Ver2 geniusss
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rachmah Gusvika Komar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/gusvikaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Cirebon
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Pertanian Jurusan 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 asik, bisa diulang kalo masih belum ngerti, pembahasan menyeluruh, lengkap, lebih lengkap dari
catetan dari guru waktu gua sekolah dulu, sangat mendetail, kalo ada yg ga ngerti pasti langsung gua buka zenius,
kadang di stasiun pas nunggu kereta gua buka lho :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yuliana Theresa
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/yulianatheresa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Sma 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 Zenius itu ga cuman dikasih materi belajar tapi dikasih tips dan info2 tentang sbmptn, ngebantu pokoknya!
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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!)
Shaladsha Irma
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 51 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 asik, seru, cukup ngebantu gue terutama kalo lg mau presentasi di sklh (wkt msh kls 12 dulu)
hehehe biasanya sehari sblm presentasi disklh, malemnya gue nonton pembahasan materi zenius dulu, karna gue
males baca buku, jd gue lebih suka belajar lewat video gitu dehh, makanya gue suka bgt pakai zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Heryan Cahya Febriansyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/heryanf

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 N 1 Magelang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hmm... Efek yang seru setelah make zenius , gue jadi rajin menbaca, gue jadi suka belajar, gue nyesel pernah
nyontek pas ujian, gue bisa menggunakan logika gue dengan bener dan bleh bleh bleh bleh
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lydya Utamarani Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 16 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Walaupun gue gak lolos di SBMPTN 2016, gue tetep seneng karna udah kenal zenius yang ngebantu gue selama
setahun kurang buat mempersiapkan SBMPTN, gue belajar banyak hal dari zenius. Bukan cuma hal akademis
tetapi cara berfikir yang benar, belajar benar gimana,pondasi skill yang oke gimana.. banyak bgt pokoknya
pengetahuan baru yang gue dapet selama jadi member premium zenius. Makanya gue tetep semangat sekarang,
buat ikut SBMPTN tahun depan krn gue gak perlu khawatir.. ada zenius yang bakal ngebimbing gue lagi dlm belajar
dan dapetin kampus idaman gue ! :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sutina Dewi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/sutinadewi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
penjelasan tutor zen nya mudah dimengerti jadi cepet ngerti
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Mukhlis Jamali
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

hmmm nggak aktif heehe

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Neger 3 Banjarmasin
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
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 Teknologi Industri Jurusan Teknik 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.
Berawal dari baca artikel bang Glenn "Gak Lolos SNMPTN, SBMPTN, & Ujian Mandiri. What should I do?" dan
Alhamdulillah nggak sia-sia nunda kuliah tahun depan, gw tahun ini keterima di Teknik Fisika ITS(which is the only
one pilihan gw sbmptn 2015 kemaren) dan juga gw masih nunggu hasil utul ugm(optimis lulus). Gila zenius parahhh
banget kerenn trust me it work very well, nggak nyesal deh pake zenius. Terima kasih sama tutor-tutor zen terutama
bang Sabda, bang Wisnu, and bang Glenn dengan artikel-artikelnya :D

246 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#227

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 3:23:55 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 3:34:52 PM
Time Spent: 00:10:57
IP Address: 110.136.245.152

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/fauzan18

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mengubah cara pandang gue terhadap konsep belajar, bukan hanya sekedar belajar, namun bagaimana
menggunakan apa yang kita pelajari itu di kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi, gue mau bilang kalo zenius juga
ngebantu (banget) gue untuk memahami pelajaran MIPA, btw dulu gue paling ngga bisa kalo ditanya tentang
pelajaran itu.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Dhiaulfikri N H
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 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 Kedoteran 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.
pembahasan soalnya detail, lumayan nambah teori
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Renita Eka Juniariani
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/rejuniariani

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 1 Magetan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Matematika 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.
Belajar pake zenius itu addictive banget. Kayaknya zenius itu salah satu jenis napza deh wkwk ✌ yang paling gue
suka belajar pake zenius itu zenius learning nya. Gokilll!! Bang Sabda bener2 udah ngerubah mindset gue tentang
ilmu pengetahuan dan setelah nonton video zenius learning gue jadi makin semangat gali ilmu apapun itu. Zenius
udah ngajarin gue cara belajar yg bener2 efektif dan nyampe ke otak. Nggak terpaku sama kalimat di buku. Zenius
udh bantu banyak bgt. Semacam fisika. Saat guru yg ngajar nggk jelas ngomongin apa di kelas. Buku pun nggk bisa
bantu banyak. Gue cuma bisa ngandalin lo zen. Dan makasih karna bener2 bisa diandalin. Kalo ada paket buat
mahasiswa gue beli deh wkwk Ahh nggak kerasa. Dulu yg sampe malem2 begadang mikirin sbm bareng zenius,
sekarang udah mau jadi maba. Thanks a lot, zen!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
May Lina Nur Rosita
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/MaylinaNurRosita

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Lamongan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bgt pake zen, jd ngerti pelajaran sekolah ga cuma apal rumus, alhamdulillah sih selama sma aku selalu masuk
5 besar, nah baru pake zen, pas awal kelas 12, buat bantu persiapan sbm, aku udh belajar mati2an bgt, belajar
terus sama zen, sampe tidur cuma 3 jam, liburan semester 1 juga buat brlajt sbm, bener2 ambis buat sbm
pokoknya. Nah, pas 1 bulan sblum sbm, aku ikut les Nurul Fikri, tapi kenapa ya nilai TO ku selalu 500 terus :( jd ga
pernah bisa menuhun passing grade, padahal udh belajr zenius juga, udh belajar dari dulu malah, tp knapa pas
ngerjain soal itu sering bingung digimanain dulu, padahal pas latihan materi dan contoh soal dizen bisa kok, pas
ngerjain soal selalu berhenti di tengah2, ga sampe tuntas nemu jawabannya, awal ngerjain soal itu selalu aku ikutin
pake konsep dan cara zen, trus pas udh ditengah2, ga bisa lanjutin lagi. Aku lanjut coba ngerjain soal lain, begitu
lagi :(. Tolong ya zen, kira2 aku salah dimana ya :(, padahal aku juga ga bodo2 amat, dr SMP juga selalu score
mania dan rangking terus.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Zidane A
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/muhamad.zidane.92?
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... )
SMK PU Negeri 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius tuh lebih mudah di mengerti terus ga ngebosenin rasanya kalo belajar pake zenius itu bikin
ketagihan belajar pokonya mantap gann
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rofidah Nur Intishar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/RofidahN.Intishar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 16 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 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 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.
Zenius ngasih harapan kuliah lagi untuk alumni!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ADHIL RISSALLAH
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/adhilrissallah.in

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 MIGAS CEPU
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 siswa SMK belajar ngebut 3 bulan dari pagi, siang, malam, ngadepin laptop belajar pake zenius ternyata
gue masih belum mampu menaklukan hatinya doi eh SBMPTN 2016. tapi Allah berkehendak lain, gue diterima di
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral jalur beasiswa. Alhamdulillah. Thanks a lot, zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Zuhair
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/muh.zuhair

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAS Tahfizhul Quran
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngebantu banget, cuma sayang kurang latihan soal dan gak ada oa line yang aktif ngingetin dan nge motivasi..... :(
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Nurfaozi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ozi.sonviper

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 VIP Al-Huda Kebumen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sangat puas dengan zenius, merubah cara pandang gue tentang belajar dan manfaat dari ilmu itu sendiri, yang
bikin zenius beda dari yang lain itu di zenius semua ilmu itu nyambung dan penyampaianya sangat menarik, bikin
ketagihan, belajar di zenius juga banyak banget insight dan update seputar kehidupan sehari-hari yang menarik,
yang ngebuat gue jauh lebih peka dan sadar diri, untuk terus belajar dalam hal apapun, jadi gue gak nyesel pake
zenius, malahan sebaliknya gue merasa jadi lebih oke dan tercerdaskan, walaupun sbmptn gue gagal gue yakin
besok pengumuman simak ui dan UM lainnya akan berhasil. Makasih banyak Zenius Education.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Loisa O M
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA N 1 Kualuh Hulu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Univ 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
Manajemen Pemasaran Pariwisata
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren bgt, bawa aku lolos ke pil 3! Dan mtk yg diajarin sma bang Sapta ajib lahhh keren bgtttt. Aku ngerti
bgtt! Ditambah lh bang Sapta liverpudlian makin ngerti deh:p
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dita Aisyiyah Larasati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ditaisyiyah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Stabat
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Nahdlah Nurul Murhum
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 4 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
walaupun belom keterima taun ini tapi bakalan belajar buat sbm taun depan sedini mungkin lewat zenius. agak
nyesel gapake zenius dr dulu. reccomend bgt pokoknya!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Daniel Binsar Sitorus
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/daniel.sitorus.5817

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Untung Suropati 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
baru pertama kali pake zenius waktu gua ambil intensif alumni di lbb di bandung (sebut saja g.o) haha, gua tau
zenius pertama kali dari temen" gua yang pada rame" pake zenius untuk ngebantu persiapan mereka di sbmptn
2016, tapi disitu gua masih mikir" pake zenius (soalnya belum penasaran bgt)hehe, dan akhirnya gua baru mutusin
untuk beli produk zenius di bulan maret 2016 Xpedia 2.0 di salman itb, ketika gua coba buka, gua gak nyesel, dan
baru tau ada bimbel yang keren bgt sekeren ini, gua excited bgt, tapi sayangnya diakhir bulan maret itu gua sakit
zen, yang dimana gua butuh istirahat bgt, dan kalo belajar gak bisa konsen, dan akhirnya gua baru sadar kalo
tembus sbmptn itu gak gampang, apalagi yang mau masuk itb kyk gua, oh iya, dari bulan agustus 2015 sampe
februari 2016 itu gua main" belajarnya alias gak serius, dan sekarang gua nyesel bgt zen, tapi beruntung gua masih
ada kesempatan terakhir di tahun depan, mungkin gua akan habis"an disini (kalo gak lulus ujianmandiri juga) hehe.
btw, gua mau protes nih soal kaga adanya mastering tanda mutlak di zenius yg gua beli nih, cuma sungkan aja
bilangnya di club. but over all zenius keren abiss, blognya yang gua buka baru " ini juga membantu bgt..
Thanks a lot ya kakak" pengajar zenius yang kece" bgt waktu ngajar, sensenya dapet bgt! mungkin itu aja,
thankyou!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nada Afifah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nadaafifaah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Insan Cendekia 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 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.
Di sekolah saya, guru matematika saya memberikan latihan soal yang beraumber dari zenius. Dan, ternyata soal"
yang sulit itu rata" dari zenius tersebut. Di sekolah saya siswa"nya udah diasupin soal" sbmptn dari kelas 10, jadinya
setiap ulangan atau tugas itu biasanya berbobot sbmptn gitu. Karena, ditargetkan untuk bisa masuk universitas
negri semua. Dan, zenius merupakan salah satu jenis soal sbmptn yang luar biasaahhh :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nuraini Mardiyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nuraini.mardiyah1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
Biologi
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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.
Buat aku belajar pake zenius itu enak banget.. berasa kayak punya guru privat di rumah, tapi sayangnya ngga bisa
nanya, terus ntah kenapa tiap nonton aku suka ketiduran . Mungkin karena tipe pembelajarannya bukan tipe
"komunikasi timbal balik" jadi kadang jenuh hehe..
Sebenernya sih aku udah berlangganan zenius dari 1 tahun yang lalu,, tapi karena belajarnya tergantung mood
kadang sering kadang nggak jadi kurang kerasa manfaatnya..
Btw,, belajar pake zenius cukup efektif ko buat aku yang gak les sama sekali.. aku gaikut les dan Alhamdulillah
keterima SBMPTN walaupun di pilihan ke 3.Jujur rasanya agak sedih. Tapi wajar sih karena aku baru mulai belajar
sbmptn pas bulan Januari,, dan ketika bulan Maret sampai April aku malahan teralihkan fokusnya belajar buat UN..
Karena aku ga les jadi aku usaha belajar terus dengan nonton zenius buat dapet nilai UN yang bagus. Tapi
sayangnya karena di sekolah aku UN-nya CBT jadi anak-anak yang les (*NGGA semuanya yaa) udah dapet
bocoran soal PBT dan itu soalnya banyak yang sama ..
Walaupun mungkin angkanya beda tapi karena tipe soalnya sama temen-temen aku yang les cukup nginget-nginget
aja cara ngerjain soalnya dari bimbel dan saat setengah jam mau UN temen-temen yang bimbel itu malah ngebahas
soal PBT bareng- bareng, dan dari soal PBT itulah mereka bisa ngerjain UN cukup lancar..
Bukannya mau memojokkan anak bimbel, tapi kebanyakan anak bimbel yang aku kenal (walaupun ga semuanya)
melakukan hal seperti itu. Jujur aku yang udah belajar cukup keras bisa dengan mudahnya dikalahkan mereka yang
hanya bermodalkan punya soal pbt atau fotonya dan saat pengumuman hasil UN kebanyakan dari mereka dapat
nilai yang memuaskan dengan rata2 nilai diatas 8.
Saat UN jujur mental aku kacau banget,, karena cukup kaget soal UN tahun sekarang beda banget sama tahuntahun lalu dan cukup sulit belum lagi temen-temen pada dengan mudahnya cukup ngapalin cara ngerjain soalnya
dari soal pbt yang mereka punya. Alhasil rata2 unku hanya 6 koma sekian.
Karena nilai UN itu mempengaruhi undangan dan nilai aku di rapot biasa aja aku sadar aku harus benar-benar
ngandelin sbmptn .Aku belajar seharian pas libur, ngerjain soal dari tahun ke tahun terus liat pembahasannya di
zenius .Saat itulah aku bener-bener ngerasaain manfaat pake zenius dan nyesel juga kenapa waktu dulu jarang
buka zenius padahal udah berlangganan.
Pengumuman SNMPTN pun tiba dan sesuai perkiraan aku memang nggak diterima. Ngga kaget sih karena dari
awal juga aku ngerasa nilai aku memang biasa aja dan kemungkinan keterimanya memang kecil. Waktu masih
tersisa beberapa minggu aku manfaatin waktu itu buat belajar semaksimal mungkin.
Siang malam aku nontonin video dari tutor-tutor zenius mulai dari Bang Sabda yang suaranya seksi abis (*serakserak banjir gimana gitu) :D, terus Bang Pras yang kalau ngejelasin banyak gambar dan warnanya yang aku suka
banget, tak lupa Kak Wilo yang saat ngejelasin singkat, padat, jelas dan suaranya yang ngademin. Bikin ngerti dah
pembahasan TPA-nya. Belum lagi penjelasan Kak Yoki, dan Kak Wisnu bikin ngerti banget dah pokoknya..
Waktu SBMPTN pun tiba jujur aku masih ngerasa belum siap buat SBMPTN. Rasanya deg-degan, pas TKD
kayanya aku cuman ngisi 26 soalan dan pas liat TPA asli kaget banget ! TPA-nya cukup sulit dan muncul beberapa
soal tipe baru yang ga pernah muncul di SBMPTN tahun kemarin, tapi berkat pencerahannya Kak Wilo di zenius
akhirnya aku bisa kerjain walaupun ga semua. Thank Kas Wilooo :*
Satu bulan berlalu. Tepatnya saat tanggal 28 aku cek pengumuman dan yess!! aku diterima walaupun bukan di
pilihan pertama aku udah cukup bersyukur ko keterima di pilihan ketiga di UPI-Biologi..
Pokoknya thanks bangettt buat tutor Zenius semuaaaaa... :*
*Niatnya sih aku mau berlangganan satu tahun lagi karena penasaran buat ikutan sbmptn di tahun berikutnya.
Barangkali aja keterima di pilihan pertama mohon doanya yaa .. :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Deva Alwembi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/mart.stein007

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Ciawi 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 Padjajaran
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komunikasi - 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.
Tau zenius itu waktu kira kira Februari 2016. Waktu itu gue lagi iseng-iseng nyari contoh soal dan pembahasan TPA
sbmptn, eh ternyata nemu zenius dan gue tau ini adalah yang gue butuhin!
Gue adalah tipe anak yang menjalani pembelajaraan di sekolah dengan asal-asalan. Makannya nilai rapor gue paspasan banget, dan ranking tertinggi di kelas yang pernah gue raih adalah ranking 17! Alhasil saat pembagian KAP
dan PIN SNMPTN 2016 gue dinyatakan "Tidak Diperkenankan Mengikuti SNMPTN 2016". Saat itu juga gue ngerasa
goblok, gue ngerasa gagal, gue ngerasa kedepannya bakal ancur-ancuran. Tapi saat itu gue bener bener bertekad
masuk lewat SBMPTN. Gue nemu zenius gue beli deh voucher yang 3 bulan patungan sama pacar gue yang sama
sama pejuang sbmptn hehe. Kita belajar bareng, saling ngajar, saling melengkapi. Dan saat pengumuman
SNMPTN banyak temen2 yang gak lolos dan mereka hampir belum persiapin buat sbmptn. Saat itu juga gue
bersyukur banget gak bisa ikut SNMPTN karena itu bikin gue fokus persiapan SBMPTN yang lebih matang dari
yang lain. Untuk pertama kalinya gue menghadapi sebuah ujian dengan sangat siap.
Walaupun ternyata soal TPA sbmptn tahun ini banyak berubah pola tapi alhamdulillah dengan pola berpikir yang
diajarin Bang Sabda (makasih loh bang) gue bisa ngerjain dan lulus SBMPTN 2016.
Salah Anak FIKOM UNPAD 2016 :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siska Handika
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/siska.handika.9

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 1 Kubung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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.
Gue kenal zenius dari sebelum SBMPTN 2015, awalnya cuma penasaran aja trus beli voucher sebulan kebetulan
waktu itu udah H-1bulan esbeem. Gue tonton deh videonya tapi soal2 doang, materi gak sama sekali hahaa
Gue jarang buka juga karna bosen hahaha soalnya cuma nonton doang, ada sih dikit yg ikut ngerjain. Alhasil gue
GAGAL SBMPTN 2015!
Gue udah ikut berbagai tes tapi ujung2nya yaa gagal. (Ditolak mulu gue syedih tau) ??
ada sih yg lulus tapi gak gue ambil dan gak dikasih tau juga sama ortu. Kenapa? karna gak suka! ( masih belagu
waktu itu) ?? kalo dikasih tau pasti udah disuruh disono -__setelah mikir mikirr mikir dan dapet buanyak saran dari orang2 akhirnya gue memutuskan buat gap year. Ya! gue
ngulang esbeem 2016.
Sedih bangeeeet ?? temen2 udah pada kuliah, lah gue? Di rumah aje belajar materi SMA lagi huhuu
Daripada sedih mulu gue cari2 dah di gugel motivasi2 gituuu eeeh ketemu lagi sama blog zenius.
Whatt? Zenius lagiiiii???? -_______Gue baca baca baca dan baca *banyak amat dah* dan ternyata gak cuma gue doang yg ngerasain ditolak PTN.
HAHAA
Blognya memotivasi gue buanget. Terutama Rifad (sebenernya ga mau nyebutin sih tapii ya giituuuu ) Wkwkwk
Gue beli lagi deh produk zenius tapi sekarang yg Xpedia.
Gue tonton zen learning dulu. Sumpah gue dulu gak tau kalo ada zen learning ?? Tenyata cara belajar gue selama
ini SALAH! Banget malah.
Gue jadi suka belajar walaupun ga rajin2 banget sih wkwkw
Tutor2nya keren2, gokil2, the best deh pokoknye Haha
Terutama lu Sabda, udah bikin gue sadar kalo belajar itu PENTING! PENTING! PENTING! Sumpah lu keren da!
Piooo lo udah bikin gue suka sama lo *eh sama sosiologi, jan geer dulu Wkwkwk padahal gue dulu anti banget
sama sosiologi, remed mulu hahaha
Donna, wilo, semuanya gue ga bisa nyebutin satu2 thanks bangeeeet. Kalian sangat berjasa buat gue ??
Gue mutusin buat murtad ke IPS, sebenernya udah pengen dari dulu sih tapi ya karna gue gak yakin bisa lolos jadi
gue tetep tes saintek wkwkw
Finally gue lolos SBMPTN 2016 Aaaaaaa seneng bangeeet walaupun ga pil.1
Nyesel jg kenapa gue belajarnya ga serius, udah di uji sama Allah teteep aja ga serius ( gue orangnya emang gak
bisa serius2 amat sih) ??
Tapi mungkinn ini yg terbaik buat gue. Karna "Usaha akan berbanding lurus dengan hasil" pokoknya gitu lah wkwk
Zeniusss thanks bangeeet "jasamu takkan terlupakan" eaaaa
Buat yg baca doain ya biar gue bisa kuliah dengan bener dan bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama
Aamiin... Wkwk
Sebenernya masih banyak yg ingin gue ceritain tapi kepanjangan ntar HaHaHaa
Sekali lagi zeniusss tengkyu tengkyu tengkyu ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cecilia febianti
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Http://www.facebook.com/ceciliafebianti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 7 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mikir mending dari pas lulus smp , udh kenal ama zenius .mnrt akusih mending bljr zenius aja di banding di
sklh hehehe . Zenius bikin ngerti ampe konsep dan lama nempel di otaknya padahal aku anaknya lemot . Nyesel
baru tau zenius pas deket2 sbm . Oiyaa zenius itu efisien ga perlu byk biaya soalnya aku bkn org kaya he .Aku
orang nya jarang buka medsos jadi agak kudet kalo ada zenius :( . Bisasih jawab nya tapi kurang waktu dan aku
orang nya suka ga teliti .minta saran dong zen biar teliti dan ga terburu buru sama waktu kalo lagi ujian? .duh lupaa
pengalaman yg di sklh hahaha . Thanks zenius meskipun ga lulus sbm tapi karna aku anak smk dan beda sama
pelajaran sma sampe saat ini aku trs belajar ko trs mahamin konsep dari zenius . Taun ini inshaallah aku kuliah di
poltekkes bandung .semoga bisa lanjut s1 di UI dan lngsung ambil profesi apoteker amin :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Untoro Widiyanto
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 KORPRI 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman gua pakai zenius sangat mengesankan dan mengasyikan di zenius melatih cara berfikir yang benar
dan cara mengajarkannya menggunakan konsep jadi tidak terlalu rumit dan tidak panjang lebar walaupun akhirnya
gua gagal sbmptn yang kedua kalinya gua masih ingat ketika belajar pakai zenius gua cabut kuliah karena ingin
lolos sbm dan belajar di perpus gua juga belajar bareng sama teman seperjuangan yang nasib sama seperti gua
gagal bahkan gua juga relain belajar uas kuliah gua yang akhirnya nilainya jelek hanya untuk belajar sbm pakai
zenius tapi apa daya takdir tidak berpihak kepada saya dan semuanya sia sia tapi gua berterima kasih bangat buat
zenius yang membuat gua bisa nyaman belajar pakai zenius dan ilmunya sangat berguna bagi gua
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Isna Mazidna Annisa
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 Ambarawa
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 pake banget, direkomendasiin banget buat kalian yg jatuh cinta sama ilmu pengetahuan deh, di
zenius kalian bakalan nemu banyak hal yg jd pertanyaan lo selama sekolah, keren banget deh..
sayangnya baru nyadar, kalo zenius keren, udh mepet sbmptn. cuman sempet 5-7 hari doang sblm sbmptn, alhasil
nyesel tp jd punya semangat membara buat naklukin soal sbmptn maupun soal um lain.. dan gue sempet mikir juga
mungkin ga butuh skolah lagi, cukup sekolah aja di zenius wkwk.
Intinya semua orang harus tau kalo zenius itu keren, dan gue rasa Indonesia butuh Zenius.
Sebenernya ada bbrp video yg belum nyampe bgt konsep materinya, msh ngejelasin kaya guru dikelas, tp lebih
banyakan video yang keren kok, yg ngonsep banggett. Zenius emang Genius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nur Aisyah Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/nuraisyahputri.putri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Kandis
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Riau
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) 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 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.
Alhamdulillah semenjak pakai zenius, semenjak mantengin zenius learning dari bang sabda, mindset gue terhadap
dunia terhadap permasalahan dan terlebih selfconsept lebih terbuka, lebih terarah, lebih mantep. It's wonderful.
Masih kerasa efeknya hingga sekarang. Thanks for you bang sabda, sehat selalu. Skill mathematic, scientific,
reasoning and socialnya dapet bgt. Dan yang bikin gue tertarik bgt sampe ngulik-ngulik blog dan personal acc tentor
zenius adalah kakak-kakak tentornya bener-bener berkualitas, bener-bener bermutu, bener-bener zenius!!! Ah gue
pengen seperti mereka! Gue pengen share with others gini lho proses kbm yang sebaiknya, penanaman konsep
dan character building. Semenjak itu gue tertarik buat jadi seorang pendidik yang berkualitas! Meskipun gue nggak
masuk dibidang keguruan. Sayangnya selama proses belajar gue masih sering lalai, alhasil ya beginilah. Tapi
Alhamdulillah, perjuangan selama ini terbayarkan. Setelah 3x gagal dalam penyeleksian berkas. Dan Alhamdulillah!
Gue bisa buktiin bahwa nilai rapor nggak bisa nentuin keberhasilan seseorang. Bener kata bang sabda, nggak
nyesel lo ngejalanin SBM, karena ngaruh banget buat longlife. Dan gue ngerasain perubahan mental dan berfikir
yang lebih baik itu.Thanks for all tentor zenius. Semoga zenius semakin jaya! Dan semoga anak-anak indonesia
dapat merasakan pendidikan yang sebenernya!
Salam pendidikan!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Romualdus Sumbogo Probodi Abiyoga
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/odie.abiyoga

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Bopkri 2 Yogyakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mantep lah klo lo pada nyari tempat buat membangun diri lo lebih oke dalam hal intellektual disini bro/sis
tempatnya. Mungkin bnyak cara zenius yg rada aneh karna beda dan terkesan ribet tpi percaya ma gua klo lo
maksain diri lo sampe bener" kebiasa dengan cara" zenius mulai dari bangun mental,nguasain konsep,hajar soal"
kapsel dengan cara" ajaib sampe menambah insight yang mungkin bisa lo pake tiap hari nanti lo pada bisa
ngerasain gimana enak nya idup lo.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yurdha Fadhila Hernawan
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 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
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.
Cerita bagian ini bakal panjang banget. Jadi mungkin bakal ditulisin di blog aku. I'll share it. THANKYOU SO MUCH
ZENN!! EVERY SINGLE THING OF YOU MEANS SO MUCH FOR ME!! MAYBE I CAN'T THANK ENOUGH. BUT
YEAH THANKYOU SO MUCH!!
ps: salam buat sabda yaa. Bilangin yurdha fadhila sayang banget sama sabdaaa :'3
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anggita Sondang Melinda Saragi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/anggi.gita.endah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
agung dwi leksono
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/yuki.agana?
_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4528356783

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 1Bukateja
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 beruntung bisa tau zenius. belajar pake zenius enak, cara ngajarnya sante. cuman menurut gw ada beberapa
tutor yang cara ngejelasinnya kurang jelas. jadi untuk para tutor mohon di perbaiki cara mengajarnya. usahain
supaya user ga bosen. tapi bagaimanapun gw sangat berterima kasih sama para tutor zenius, gw dapet banyak
ilmu dari sini dan cukup memotivasi. thanks a lot, wish you all the best

273 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#252

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 8:27:47 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 8:33:52 PM
Time Spent: 00:06:04
IP Address: 110.5.99.250

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/nindasyavana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Mandiri 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Lengkap BGT! Cocok, dan mudah dimengerti
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
CHRISANTY MONIKE DEWI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/santii.nti.soimuth.kweqkweq

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Metro
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 gw pake zenius itu asik, kalo suara tutornya itu asik. Contohnya bang sabda kak wilo trus kak pio kalo gak
salah yang ngajar sosiologi. Trus kalo sejarah sama geografi itu aku kurang suka karena pengajarnya cepet
ngebuat aku ngantuk dengan suaranya??
Setelah ngerjain sbmptn aku kan belajar fokusin banget ke sosiologi aku belajar ngebut karena aku lintas jurusan
dari SMA, aku bisa kok ngerjain sosiologi tapi di pelajaran yang lain agak kurang??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Edi setyawan n
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
Smk negeri 2 depok 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..
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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 konsep yang diberikan bagus cuman ada beberapa tentor yg terlalu cepat dalam penyampaiannya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faisal Maulana Syafii
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/faishol.assyafii?
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 Hutama 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 yahudd bener, tapi gak seru karena gak lolos wkwkwk, terlalu singkat aja kali serius ama zeniusnya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nubu kurnia ahmad
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 Muhammadiyah 1 Yogjakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Metode belajar di Zenius itu keren, asik, bikin nagih, meski enggak keterima SBMPTN, tapi gua seneng banget bisa
kenal sama zenius, doain diterima di utul UGM zens,;))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alifia Halimah Sa'diyah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/alifiadjayadisastra

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali pake zenius, gue ketagihan banget. Parah. Setelah gue dengerin zen learning guide nya Sabda,
pikiran gue langsung kebuka dan gue sadar kalo cara belajar gue selama ini salah. Grgr zenius, belajar buat gue itu
jadi hobi, jadi asik bgt dan cinta sama belajar. Gue suka banget sama penjelasan semua tutor, asik ga ngebosenin
dan yg paling penting langsung nempel diotak. Gue jadi lebih nyantai dalam belajar (dalam arti belajar ga kerasa
beban). Tapi mungkin karena usaha gue masih kurang, jadi gue belum lulus sbmptn tahun ini hehe. Gimanapun
juga, gue bersyukur banget bisa tau zenius. Lulus sbm itu cuma hadiah kecil dr zenius, hadiah sesungguhnya itu
yang penting. Zenius ngubah pola pikir gue, ngubah kebiasaan gue terutama dalam belajar, dan berdampak banget
buat hidup gue. Cinta banget sama zenius! Makasih semua tutor, semoga bisa terus memberikan ilmu2nya buat
penerus bangsa selanjut2nya ya. Dan, gue masih semangat buat ikut sbm lagi taun depan haha. Sukses terus, zen!
:)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nurullaila Indrianingrum
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Https://www.facebook.com/nurullailaindrianingrum

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 WONOSARI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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. Karena aku gak ketrima di snm dari awal,langsung banting setir belajar sbm dari zenius. Zenius itu keren
bree apalagi matematikanya. Akhirnya di ujung kelas 12 aku gak remed matematika (padhal langganan terus) ????
mulai dah optimis buat belajar sbmptn. Babat habis ekonomi dan sejarah, ikutin semua kiat kiat di blog
zenius,ikutan try out 7kali,bimbel,terus malemnya ngedate bareng zenius. Nah waktu mau UN nih tempatnya
ngenalin zenius ke temen temen. Pake akunku kita bareng bareng streamingan pake zenius. Alhamdulillah rata2
kelasku UN paling tinggi. Belum sampe disitu,akhirnya aku ketrima di sbmptn. Walau pilihan ketiga *daripada gak
dipilih sama sekali lol. Makasih zen udah bantuin banyak banget semoga UM ketrima *aamiin. Karena zenius yang
ampuh ini akhirnya aku rela menularkan ke adik2ku buat selingkuh sama kamu. Big laff zenn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsabilla firdaus
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/salsabilla_firdaus

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 Pertanian 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.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andri Juniandre
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... )
Maaf
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
modal zenius saja tidak akan bisa. 1 dari 3 teman saya lolos, saya tidak :( soal soal sbm nya tambahin ya. zenius
bagus koooqq. maaf saya mengisi tidak lengkap, saya murni mau ngasih tau kalau saya sedih, akademik saya sgt
baik disekolah krn zenius, tapi tampolan bangat buat saya krn gagal sbm
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ratih Wulandari
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ratih.wulandari.986

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..
Universita 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 Sains dan Matematika Jurusan Teknik Informatika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama daftar zenius kan Desember. Sesekali liat video sesuai materi di kelas. Pas istirahat gue juga dengerin
materi zenius sambil makan. Biar nggak ganggu gue pinjem headset sama temen eh, dia malah penasaran apa
yang gue dengerin. Dia liat, tertarik, terus daftar juga. Habis itu temen2 gue yang lain juga pada nglirik penasaran.
Terus pada ikut ikutan daftar deh. Temen gue yang daftar 10 (yang gue tau) tapi setelah gue survei ternyata kelas
lain pun banyak yang daftar (beberapa daftar nya habis un hehe telat ya --") Thanks banget buat zenius bikin gue
ma temen2 lolos SBMPTN walau bukan pilihan pertama :)
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#262

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 8:33:16 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 9:45:37 PM
Time Spent: 01:12:21
IP Address: 114.125.84.0

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/raisha.nur.1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN Ngawi
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jujur gue seneng banget bisa belajar pake zenius karna apa ? karna disini gue bisa belajar bener" ngengonsep
banget, banyak insight yang menurutku itu warbiasyah sekale :D yg sebelumnya belum pernah gue denger/pelajari.
Bahkan tiap orang yg gue temui dgn senang hati gue promosiin tuh zenius, tujuannya 1 biar mereka belajar dgn
bener, bener" ngengonsep bukan belajar yang abal-abalan.
Sebenernya gue udah kuliah disalah satu pts di Solo tapi ya gitu gue ngerasa kalo gue salah jurusan dan akhirnya
tahun ini dengan mempertimbangkan matang" minta restu ke ortu untuk cuti "sumpah yang ini susah bgt bujuknya"
akhirnya gue memilih lintas jurusan, karna gue ngerasa gacocok di saintek dan gue sadar passion gue ada disalah
satu prodi soshum.
SBMPTN kemarin buat kalian yang tesnya di UNY Fmipa A ruang D pasti kalian ngerasain apa yg gue rasain,
masuk ruangan tes nggak on time men, molor sekitar 6/8 menit dan menurutku ini fatal banget seharusnya waktu
segitu cukup buat ngerjain 4/5 soal eh tapi malah masih kepake buat buletin identitas diri dan asli gegara hal ini
yang bikin gue grogi, deg-degan waktu ngerjain seakan buyar meski gue udah nyoba untuk serileks mungkin,
seinget gue cuma yakin di tkpa yang pola gambar dan barisan. Tes yang sesi kedua bagian soshum pun juga sama,
ruang samping sebelah tempat tesku belum waktunya masuk eh udah masuk duluan, mereka ngisi identitas juga
duluan. Ya Allah sumpah ini pengalaman sbmptnku yg tragis :'( gue cuman bisa pasrah sepulang tes, pengumuman
kemaren gue ngga lolos lagi men :'( dan you know sampek sekarang gue belom ngomong ke ayah kalo gue gagal
lagi, gue terlalu takut darah tinggi beliau naik lagi cuma ibu dan kakak gue yang udah tau.
Ya gue cuma bisa berdoa mudah"an utul ugm gue bisa tembus aamiin dan selamat yak buat kalian yang lolos..
Makasih juga buat zenius bimbingan belajar yg paling gokiiiil abeeess banyak "Oh momen" yang gue rasain apalagi
gue yang linjur :D belajar di zenius gue ngerasa kek orang yg keciiiill bgt karna apa ? karna insight yg gue punya
ternyata belum ada apa" men, disini juga surganya insight dan lo lo semua harus cobain :D serius ngga bohong lo
harus ngerasain nikmatnya ilmu yg diajarin zenius.
Ohiya semoga kedepannya video" soshum bisa lebih dilengkapi lagi yak biar enakan gitu belajarnya kalo
sumbernya lengkap wehehee
Udeh segini dulu ye.. maaf kebanyakan curhat dan panjang bingiit :D untuk kosakata "gue" buat kalian yang
dengernya agak geli maapin yak :D karna udah kebiasaan denger gaya obrolannya tutor zenius waktu jelasin
wehehee.. Wookee sukses selalu zen :) :)
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#263

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:48:31 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 9:58:56 PM
Time Spent: 00:10:25
IP Address: 114.125.72.168

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/arsyad86

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA IPIEMS 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
selama 1 bulan belajar dizenius rasanya cukup puas lah,banyak konsep2 yang sebenernya mudah dipahami..tapi
rasanya buat belajar 1 Bulan untuk persiapan SBMPTN yang notabene nya kurang 1 Bulan doang kurang..saya
lebih mudah mencerna materi di zenius ketimbang di Bimbel **C secara zenius lebih detail dalam jelasin konsep
serta materi.. Next Plan Insyaalloh saya mau beli voucher 1 Tahun buat nyiapin Materi untuk SBMPTN 2017 biar
lebih siap dari pada tahun ini, Do'a in ya hehe Wish Me Luck..Thank you so much Zen :)
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#264

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:57:25 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:02:41 PM
Time Spent: 00:05:16
IP Address: 139.228.148.94

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/zeniasha

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 12 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Suara tutornya sexy banget dah.. gua jadi gampang ngerti, terus nempel banget di otak setiap matapelajarannya
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#265

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:51:13 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:13:31 PM
Time Spent: 00:22:18
IP Address: 114.124.39.5

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 5 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
FMIPA
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebagai pengguna zenius gak bisa gua ungkapkan dengan kata-kata.
Pokoknya Zenius emang TOP. Gak usah ragu deh pake zenius,langsung japri aja vouchernya dan nikmati ribuan
video yang bakal bantu lu masuk univ impian.
Thanks zenius.net
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#266

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 9:57:28 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:17:29 PM
Time Spent: 00:20:00
IP Address: 112.215.66.206

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/siti.mutoharoh.355

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN 4 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 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 Pertanian Jurusan Agroekoteknologi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih gw dari semester awal kelas 3.. darisitu gw nabung buat beli dvd nya di gramed.. nah yg paling
pertama gw pelajari adalah pelajaran biologi.. karena gw suka biologi, pas ada ulangan pun sangattt ngebantu gw
banget.. dan gw selalu jadi anak yg dapet nilai tertinggi biologi entah itu quiz. Ulangan. Nyampe beberapa bulan gw
selalu kekurangan waktu buat belajar.. entah itu time management gw yg buruk atau gimana gw ga ngerti... yg pasti
dari pulang sekolah gw selalu disuruh jagain adek kembar gw sama mama .. karena mama gw kerja sampe malem
dan dirumah gada orang.. ya jam belajar gw dikorbaninlaaahhhh... sampe akhirnya nilai UN gw ancur dan gw ga
lolos snmptn.. bingung mau gmana lagi akhirnya pas akhir april gw belajar secara diam-diam.. adek gw gw titipin ke
bibi gw dan tibalah sbmptn... gw paling inget waktu itu gw bangun jam 4 pagi terus mandi. Sholat.. dan siap2 buat
berangkat ke tempat test... ga lupa gw minta restu sama ortu gw.. dan gw berangkat sendiri naik motor ujan-ujanan
ke lokasi test ya sekita 2 jam an lah.. dan disitu pas tes saintek gw cuma ngerjain soal biologi doang... dan tpa pun
cuma sekitar 45 an... alhamdulillah sekarang gw diterima dipilihan 3 Agroekoteknologi untirta... ????
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#267

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 10:24:58 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:32:20 PM
Time Spent: 00:07:22
IP Address: 202.67.45.37

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/VincentWangJaya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kalam Kudus Pematangsiantar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 forum belajar online yang benar benar sangat bagus, materi dan soalnya lengkap dan mudah dimengerti
serta diberikan trik pembahasan dan jawaban. Sangat bagus dan recommended banget, untuk kedepan Zenius bisa
lebih bagus ya. Ya walaupun uda belajar tetapi ga masuk mungkin yang di atas belum mengizinkan dan pasti ada
yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
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#268

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 10:15:20 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 10:56:23 PM
Time Spent: 00:41:02
IP Address: 36.72.87.127

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/tmaghfira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Persis Tarogong Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 dan Sastra Indonesia
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi sebenarnya SBMPTN dari dulu udah rencana lintas jurusan (saya anak IPA), makanya persiapan SBM
mantepin tpa dan nyicil materi soshum pas awal-awal kelas 12 (Yang abis disikat semua materinya cuma sosiologi,
eko+sejarah nonton pengenalannya doang dan geografi baru selesai satu bab). Karena jadwal kelas 12 yang padet
(kartul, ujian yang bejibun dan lain-lain) materi SBM terbengkalai T_T Kebetulan SNMPTN itu ambil jurusan IPA,
dan ga keterima. Pas mau SBM ngambil jurusan IPS, keluarga tidak mendukung. Mereka ga setuju saya lintas
jurusan (kebetulan saya mau ke jurusan seni, dan mereka melarang), dan setelah galaaau sekian lamanya saya
akhirnya memutuskan untuk nurut dan kembali ke jalan yang benar (?) alias ambil jurusan saintek - jurusan yang
sama pas SNMPTN. Tapi berhubung pas mau milih prodi ketiga saintek sama sekali ga ada yang minat, saat itu
saya membuat keputusan paling nekat: Saya ambil paket ipc!! dengan waktu yang begitu mepetnya, entah dirasuki
apa saya ambil ipc. Gilak! (saya soshum ambil sastra, kalo yang ini alhamdulillah diijinin) nah apalagi baru mulai
nyicil serius materi saintek itu pas abis udah daftar SBM T_T (karena ga jadi murtad ituloh) Gila banget belajar
fisika-matematika dikejar waktu (iya biologi dan kimia cuma keburu selintas doang), sayang banget waktu baru tau
asiknya belajar fisika+mat sama Bang Sabda dan Om Wisnu wkwk, asliii disana saya pengen belajar dan menikmati
fisika bener-bener tanpa beban harus lolos SBM (iya keasikan itu berkurang karena tingginya tingkat stress.....)
Mungkin karena waktu yang mepet abis dan saintek yang materi nya luar biasa bejibun, saya ga lolos di pilihan
pertama dan kedua SBM yang ujian nya saintek, tapi lolos di pilihan ketiga yang soshum. PADAHAL........ sesudah
daftar online SBM hari itu, saya SAMA SEKALI GA REVIEW MATERI SOSHUM SAMPAI HARI H SBM!!! Asli,
waktu ngerjain soal, saya cuma bermodal suara-suara Bang Pio yang terngiang alias saya cuma jagoin di sosiologi
dan sedikit ilmu yang nyantol di geografi, lalu sejarah pake wawasan seadanya, dan ekonomi pure pake modal
untung doang! Asli saya sendiri heran T__T sakti emang model 'ngerti konsep' itu, buktinya sosiologi yang ga di
review sama sekali tapi pas nonton ngerti banget lalu jadi penyelamat dan meskipun geo+eko+sejarah cuma nonton
basic nya, itu tetep ngebantu banget!! Endless thanks lah for zenius dan seluruh kru yang terlibat, mulai dari para
pengajar atau yang suka nulis artikel-artikel yang asli ngebantu banget jugaaaaaa. Soal ga keterima di pilihan 1+2
itu asli kesalahan saya karena baru mulai belajar di waktu yang mepet, meskipun saya udh nonton basic learning
nya sabda dari kelas 10 T_T dan ya, menurut saya pribadi, yang membuat zenius 'berbeda' dari yang lainnya itu
karena basic learning nya Sabda. Asli, ngaruh banget ga buat cuma buat SBM tapi buat sehari-hari. Intinya,
makasih banget buat waktu tiga tahunnya, akhirnya saya gagal kuliah di kota asal dan pergi merantau sesuai
harapan, yeay!! Alhamdulillah....
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#269

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:05:03 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:07:54 PM
Time Spent: 00:02:51
IP Address: 124.195.119.47

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Syaiful
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 Satya BHAKTI 1
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:09:57 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:13:12 PM
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IP Address: 112.215.44.106

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://facebook.com/arif.official.ii

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK 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 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 Bahasa dan Seni Jurusan Pendidikan Seni Rupa
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gimana ya, gue anak smk dan gue waktu itu ngarepin bgt SNMPTN jadi gue sama sekali ga belajar SBMPTN, jadi
gue tunggu deh sampe hari pengumuman SNM, dan alhasil gue gagall, dan beneran gue galau bgt sampe
seminggu mikirin mau gimana, bingung mau belajar sbm dari mana dulu karena gue anak smk gatau apa2 ttg materi
apalagi gue SMK teknik tapi ambilnya soshum. nah seminggu kemudian gue di recommend temen gue pake zenius
haha langsung dahtu gue cari tau dulu ini itu sgl macem, dan akhirnya gue langganan premium yg sebulan, gue
belajar 2 munggu sblum hari SBMPTN, setiap hariii gue ke warnet buat belajar di zenius, meskipun gak semua
materi gue lahap, karena yg gue incer materi TKDnga aja itu pun sejarah gak sama sekali gue pelajari. tapi yaa
lumayan gue mudeng sebagian besar materi TKD gara2 zenius, meskipun gue ga lolos di prodi pilihan 1 dan 2 ya
gue tetep bersyukur bisa lolos karena ya gue sadar usaha gue yang belum maksimal. Terimakasih Zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:08:05 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:13:26 PM
Time Spent: 00:05:20
IP Address: 125.164.97.192

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/lazu.deauditore

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenernya udh jadi penyelamat cita-cita aku. semenjak belajar pake zenius aku udah lumayan mengubah
cara belajar dan berpikir. terimakasih Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:05:25 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:17:51 PM
Time Spent: 00:12:26
IP Address: 114.125.172.130

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAN YOGYAKARTA 1
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
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
FMIPA, Jurusan Kimia
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Paraaaaaaah bangeeeeeet!!!!! Gue masih belum percaya klo gue lulus SBM :"), gue takut banget ditolak lagi kek
taun lalu!!!
Zenius parah banget!!!
Zenius bener bener bikin gue gila belajaaar! Bikin gue ngerasa bersalah banget klo sehari gak megang buku!!! :")
Dan berkat zenius, gue bisa buktiin ke orang" yang dulunya ngeremehin gue, "coz i decided to take gap a year"
And, the most important adalah i found my way selama gak kuliah :")... gue nemuin passion yang bener bener ilang
dalam diri gue sebelumnya.
Gue jatuh cinta banget ama Kimia, padahal kimia gw waktu kelas 1 ancur banget. Beneran deh, kalau tiap sekolah,
cara ngajarnya kek zenius. Anak di indonesia bakalan cerdas-cerdas.
Thanks a lot zenius, and for everyone yang belum dapet kuliah, gue cuman bisa pesen: gak kuliah setaun bukan
berarti gak akan jadi siapa siapa. Ngulang setahun itu ibarat "starting from zero to be hero" banget. Lu nyusun lagi
diri lu agar jadi pribadi lebih baik. Dan lu akan nikmatin hasilnyaaa, gue bener bener puas karena udah ngambil
keputusan untuk gak kuliah dan belajar bareng zenius tercinta... terimakasih zenius, lu udah ngubah hidup gue jadi
lebih mencintai diri gue sendiri dan mencintai sains jauh lebih dalam. Thanks a lot buat hadiah "kata selamat" yang
gue dapet tahun ini.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 29, 2016 11:01:14 PM
Last Modified: Wednesday, June 29, 2016 11:19:50 PM
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IP Address: 139.192.44.107

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.Facebook.com/dikadwiyana

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 4 Tangerang 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 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 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.
Zenius tuh ngebantu banget buat gue yg ga pernah ikut les. Dari awal tau, gue seneng banget. Gue merasa sangat
tercerahkan. Walaupun kadang gue sendiri bingung sih (masih bingung) bagaimana caranya belajar yg efektif itu,
kaya gimana cara bagi waktu yg tepat, karna gue ga sepenuhnya ngerti sama video yg udah ngejelasin tentang
itu._.
Jenius hebat, ngebantu gue buat belajar ujian ujian disekolah, selain itu juga gue bisa ngejar materi buat
menghadapi olimpiade kimia, yg saat itu gue masih kelas 11..
Pas sbm juga, seru dah zenius, dari yg oon yg ga tau apa apa yg pertama kali liat video nya seketika mantap sampe
ngerti diluar kepala:') khusus nya kimia si, mtk juga, cuma kalau fisika tetap aja ya gitu wkwkwk
Intinya kalau belajar zenius tuh bikin lupa waktu, ga kerasa padahal baru sebentar eh ternyata udah abis berjam
jam, dari zenius inilah gue jadi suka belajar :')))
Gue ga pandai bercerita si, intinya kalau bisa semua orang wajib tau zenius!!! :D
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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!)
Amirul Solihin
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 Jatinangor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
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 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.
Gileeee!
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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!)
Muhammad Naufal
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/setsunafnoval

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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
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.
Di kelas sendirian ga ikut bimbel karena males banget, udah capek belajar di sekolah sampai sore malah ikut bimbel
lagi. Kemudian dapat tawaran dari teman untuk belajar online, dikasih rekomendasi zenius sekitar awal semester 5.
Awalnya nyobain register dan cek video-video di zenius, pembawaan materinya santai, tapi materinya tetap masuk,
mau liatin video lain eh ternyata harus premium. Yaudah langsung order yang sebulan dulu bareng temen buat
ngetest doang lumayan buat persiapan UN dan ulangan harian. Dekat waktu SBMPTN, sebelum mendengar kabar
penolakan SNMPTN sudah beli voucher lagi untuk persiapan SBMPTN dan Mandiri karena saya sadar diri saingan
yang harus saya sisihkan begitu banyak. Cuma sebulan sih, tapi lumayan lah beberapa materi yang ketinggalan jadi
lebih paham. Fisika yang dulunya cuma bisa ketawa karena gabisa jawab soal, lama-lama jadi senyum sendiri
ngeliatin soal, karena sudah tahu konsepnya, mau soalnya dibuat jadi soal cerita yang panjang-panjang gitu kalo
udah paham konsepnya enak, apalagi di zenius sering ada latihan gitu jadi lebih terbiasa, walaupun SBMPTN
kemarin gabisa jawab semua, setidaknya soal dijawab dengan optimis. Begitu pula pada mapel lainnya seperti
Biologi, waktu udah mepet dan males banget ngecek buku biologi kelas 10 dan 11. Untung di zenius
pembahasannya ga ribet, sikat aja lah semua materi Biologi buat SBMPTN sampai tamat. Alhamdulillah pas
SBMPTN kemarin lancar ngerjainnya, bahkan masih ingat sampai ujian SIMAK UI. Biasanya sih kerjakan dan
lupakan, ini materinya masih nyangkut di otak, sampai sekarang pun masih sih haha. Sayangnya ngga lolos di
pilihan pertama dan kedua, tapi mau bagaimana lagi, mungkin saatnya berjuang di berbagai test mandiri lainnya.
Terimakasih zenius dan para tutor atas ilmunya!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MAULID NUR REZKI PAHLAWAN
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/maulidrezki

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Penajam Paser 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 Mulawarman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA 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.
Saya memakai zenius.net pada tanggal 25 mei, dan itu sangat dekat dengan tes sbmptn. Awal saya memakai
zenius, saya merasa kalau belajar menggunakan video zenius ini efektif meskipun saya harus rela berkorban
banyak kouta hahaha. Saya belajar biasa dari jam 9 sampai 4 sore dan saya belajar bersama teman saya. Gitu
terus, dan ada satu/dua hari saya gak belajar karena sakit. Jadi saya pasrah sama sbm dan hanya berdoa kepada
tuhan.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Neng Devi Supriadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Devi Supriadi M

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 16 Garut
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Siliwangi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
fakultas Pertanian jurusan Agribisnis
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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.
Assalamualaikum teman-teman :) , ah rasanya lega sekali, serasa baru bangun dari masa yang lumayan bikin ngeri
hehe. Hello aku Devi, salah satu dari ribuan orang yg dinyatakan tidak lolos di SNMPTN. Huaaa sedih banget,
ngerasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Well, life must go on, sebab hidup bukan saja tentang kegagalan SNMPTN saja.
Masih banyak jalan lain dan salah satunya SBMPTN. Namanya hampir mirip tapi sensasi nya super beda, yg ini
lebih ngeri lagi dari yg namanya SNMPTN (Note : Mungkin perasaan ini hanya berlaku untuk orang-orang yg sangat
kurang persiapan). Dan yaaa, rasanya stres sekali ngadepin masa ini. Sebab keslahan terbesar saya adalah tidak
fokus SBMPTN sejak awal. Apalagi dulu saya malah asyik tenggelem di euforia beres UN. Dan akibatnya waktu
mepet banget buat persiapan SBMPTN. Sebenernya ini sangat tidak dianjurkan untuk dicontoh, sengaja diceritakan
agar menjadi pembelajaran. Yap, saya orangnya kadang super males. Apalagi setelah kecewa gagal di SNMPTN,
rasanya gak ada semangat lagi buat persiapin SBMPTN, ditambah lagi waktunya mepet, materi banyak, dan
soalnya yg bikin orang garuk-garuk kepala. Semua itu bikin stres, bikin pikiran makin kacau, bahkan sempet marah
sama keadaan, marah sama diri sendiri. Tapi inilah takdir, dengan kita stres itu tidak akan menguah apapun. Dari
sana saya mulai bangkit, dan saya mulai berpikir bahwa tidak ada yg tidak mungkin dengan pertolongan Allah. Dan
akhirnya saya memutuskan untuk belajar di zenius, sebenernya saya udah jadi member zenius jauh sebelum UN,
tapi dulu saya malah fokus ke UN, padahal SBMPTN lah yang harusnya lebih di fokuskan mengingat
persaingannya sangat ketat.
Bener kata orang, yang paling sulit itu adalah memulai. Setelah pengumuman SNMPTN kira-kira hanya ada waktu
20 hari, dan saya malah ngulur-ngulur jadi sisa 15 hari. Sempet pesimis mengingat orang lain yang akan menjadi
saingan saya sudah mempersiapkan dari beberapa bulan yang lalu atau bahkan ada yang satu tahun yg lalu. Dan
sebagian mereka ada yang mempersiapkannya dengan les ditempat ternama. Dan saya ? hanya mengandalkan
zenius dengan waktu yg super mepet. Saya beryukur ketemu sama zenius, karena di zenius saya gak perlu
ngumpulin buku dari kelas X sampe XII, gak perlu lagi nyari-nyari soal, gak perlu lagi bingung sama
pembahasannya, karena di zenius semuanya lengkap. Perlahan saya mulai belajar mempersiapkan SBMPTN,
bahkan sampai begadang tiap hari. Oh iya, saya ngambil SAINTEK pada tes SBMPTN. Yang paling gak nyangka di
zenius, saya tuh anti fisika, tapi sejak ketemu zenius saya ngerasa enjoy belajar fisika. Suatu keajaiaban banget
haha
Singkat cerita, 15 hari pun berlalu, Matematika, TPA, Fisika, Kimia, Bhs Indo dan Inggris sudah saya pelajari, itupun
tidak semuanya dimengerti, bayangkan saja gimana ngebutnya saya ngejar semua pelajaran dalam waktu 15 hari.
Dulu saya hanya fokus sama materi TPA, karena ngerasa enjoy banget denger penjelasan TPA yg bikin mudah
dimengerti.
Besok adalah hari tes SBMPTN, dan saya belum sedikit pun belajar biologi. Dengan niat dan lahaula saya pun
mulai tes. And Booooooom , soal SAINTEKnya bikin greget, saya ngerasa asing dengan variasi soalnya, mungkin
karena jarang mempelajari soal-soal. Dan kesalahan saya adalah terlalu fokus sama materi tanpa belajar
mengerjakan soal. Namun pada soal TPA, yang saya pelajari di zenius ada, saya ngerasa soal TPA gak se ngeri
SAINTEK hehe. Bahkan seingat saya ada soal TPA yang hampir mirip dengan yang saya pelajari.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, pengumuman SBMPTN telah dibuka. Saya ngerasa biasa aja, karena
udah pasrah banget, ngeliat kondisi saya waktu itu rasanya lolos PTN tahun ini kemungkinannya kecil. Dan ketika
dibuka .... Boooooooom, saya dinyatakan lolos. Walaupun lolos dipilihan ke 3, tapi saya sangat bersyukur.
Universitas yang nerima saya mungkin tidak se terkenal universitas lainnya, tapi saya tetap bersyukur sebab masuk
PTN tidak semudah yang orang kira. Orang mungkin mengira ini keajaiban, tapi bagi saya ini adalah sebagian doa
ibuku yang dikabulkan. Saya sangat berterima kasih kepada Allah, orang tua, dan tentunya sama zenius yg udah
mempermudah semuanya, apalagi sama Kak Sabda hehe. Saya paling suka denger suaranya, dan cara
penyampaian Kak Sabda. Seandainya saya belajar giat dan bersungguh-sungguh, seandainya saya ketemu zenius
dari dulu, seandainya persiapannya mateng banget, mungkin saya akan lolos dipilihan pertama :). Tapi inilah hidup,
menjadi lebih baik kedepannya itu lebih penting ketimbang menyesali yang sudah terjadi. Walaupun agak kecewa,
saya tetap berniat akan terus mengejar impian dengan belajar di zenius untuk SBMPTN tahun depan.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Novandi Abdela
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Novandi Abdela

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 MUHAMMADIYAH SIRAMPOG
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 mantep banget, gak ribet dan mudah dipelajari..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Anzhar Pratama
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Adi Wasturaka
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/adiwastu

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Regina Pacis Bogor
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
sari dwi rahayu
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/saridwirahayu

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 N 1 SAROLANGUN, 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bisa di ungkapin sih senengnya gimana waktu pake zenius, hehe rasanya speechles banget. tiap hari gue rela
mantengin monitor demi belajar di zenius dengan tutor-tutor yang sangat gokil, enak, nyaman dan pokoknya pas
mantap deh. waktu belajar itu aku ngerasa yakin banget bakal tembus di jurusan FK itu, tp ternyata gue gagal lagi
dan itu serasa di hempaskan banget. gue taun ini pengen banget bimbel di zenius-x tapi katanya taun ini ga buka.
gue bener-bener down banget ini, minta sarannya dong kak. sorry yah suruh testimonial malah curhat hehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
PERMADI PRIYO UTOMO
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 Puri
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional Veteran 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 Teknik Sipil dan Perencanaan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tentor yang cukup seru dan bisa langsung memahami dasar dasar yang harus dikuasai.dengan harga relativ lebih
terjangkau daripada ikut intensif sbm,saya bisa menembus jurusan yang saya cita citakan
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
St.Rahmaniar Maulida Rahim
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rainn.niiaarrrahma.5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAS AISYIYAH CAB 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 Tadulako
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas 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.
Alhamdulillah bisa lolos sbm walaupun belajarnya after pengumumn snm(gak lolos snm dikarenakan mslh pengisian
data padahal nilai raportnya tinggi hiks :'').
Gak nyangka bisa lolos sbm karena rentan belajarnya mepet banget,dan model belajarnya pun gk kenal waktu
smpai smpet drop wkwk.
Walaupun dlunya jurusan ipa but kterimanya di ips yang penting lolos dengan cara halal msk ptnnya wkwk.
Btw Thanks a lot buat kk zenius.:")
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad fauzan febri hadi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://mobile.facebook.com/ahmadfauzan.febrihadi?
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 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..
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 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.
Belajar pakai CD zenius tuhhh menyenangkan dan enak banget ngejelasinya langsung nyambung gituuu, akibat
zenius juga telah mengobati penyakit bodoh ane menjadi lumayan cerdas hehe :), jadii ya seperti kebuka gitu mata
batin mengenai pelajaran yang sukar dimengerti :p, yah walaupun udah nganggur setahun dan belum dapat juga
impian ane buat tembus ITB :) tetap optimis pasti tahun besoknya bisa dapat :D Thanks! Udah ngebantu ane
belajar Zen!!! Bantu ane juga yaaa buat tahun besok (alias kesempatan terakhir) buat tembus ITB :D :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Danies Almas Thifal
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/daniesalmas

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Bangsa 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 Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
sebenernya kenal zenius udah dari akhir 2014 atau awal 2015 gitu, mau pake produk zenius tuh ragu soalnya
bingung mau kuliah apa kerja (maklum anak smk). jadi pas awal 2015 cuma download soal-soal di zenius, belum
jadi member premium. pas sbmptn 2015 juga asal gas aja bener-bener ga ada persiapan, udah gitu milih ptn nya yg
favorit wkwkwk yaudah gak lulus lah, salah strategi banget. akhirnya kerja dulu deh. nah pas udah kerja baru deh
beli voucher zenius bulan februari 2016 (ini juga ditunda-tunda karena banyak faktor, huf). itu juga belajarnya masih
leyeh-leyeh karena bentrok sama kerjaan juga. nah pas udah april baru deh riweuh, tadinya mau ambil ipc karena
mau lanjutin farmasi lagi dan tetep ingin nyoba kriminologi, tapi karena waktu yg amat terbatas jadinya aku fokus di
soshum aja. udah smk nya ipa ngambil ips lagi, itu bener-bener ga mudah, sempet pesimis juga karena saingannya
anak ips yg udah bertahun-tahun bergelut di dunia ips. untung ada zenius! sejak april 2016 aku bener-bener
mantepin di soshumnya terutama sosio sama eko, suka bgt belajar sosio di zenius bener-bener langsung paham
dan inget terus. pas belajar tkpa juga dulu aku ga ngerti cara ngerjainnya, pas belajar pake zenius udah ga bingung
lagi pokoknya. yang tadinya suka stress kalo ga bisa ngerjain matdas, sekarang lancar jaya. kenapa ya kalo
tutornya kak sabda aku malah banyak ketawanya? tapi tetep masuk sih materinya hoho. zenius ga cuma ngajarin
materi sbm, tapi juga hal-hal lain kayak hambatan belajar dan cara mengatasinya,cara berpikir kreatip, dll. aku
belajar zenius nyuri-nyuri waktu pas lagi ga ada pasien pake tablet dan wifi apotek wkwkwk (ini udah diizinin sama
owner apotek kok tenang aja), sama dini hari itu masuk banget buat belajar. sebenernya masih ngerasa kurang gitu
belajarnya tapi yakin aja udah, pas liat soal sbm yg juga (ga terlalu) susah #sombong yakin yakin pesimis juga
sih(?). pas liat pengumuman.....jengjeeeng....speechless bgt aku lolos ya meskipun di pilihan ketiga, padahal
pengen banget kriminologi ui huhu tapi tak apa tetep seneng akhirnya aku bisa lolos sbmptn dan buktiin ke orangorang ga ada yg mungkin selama kita mau berusaha dan berdoa. thanks banget buat zenius, kalo ga ada kalian
mungkin untuk kuliah di ptn cuma mimpi tak tergapai kali yaa buat aku. thanks banget buat tutor-tutor zenius, berkat
kalian juga sekarang aku bisa berpikir kritis dan kalo belajar itu harus kuasai konsep bukan ngapal. iyeu naha jadi
curhat panjang pisan :( pokoknya makasih zenius dan tutor zenius, semoga bisa terus mencerdaskan anak-anak
indonesia. :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Edric Wijaya kak
Juga member premium zenius
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/edricwijaya

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA SWASTA DIPONEGORO KISARAN,SUMATERA 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gini kak aku belajarnya telat soalnya 1 minggu sebelum sbmptn baru belajar,kayak chuck norris aj kan kak.Zenius
sih bagus y cara pematangan konsepnya itu lhooooo.
Saya pas ujian sbmptn awalnya si ok ok aj namun setelah negara api menyerang (joke) ketika 1 jam telah terlewati
eh tiba tiba dimatiin AC nya ruangannya tertutup saya tesnya di kampus s2 upi y jadi kekurangan O2 gitu jadi
pusing payah mikirnya padahal setelah tes saya ngerjainnya bsa .Yah sudahlah .Mungkin Tuhan memberikan jalan
terbaik bagi saya
untuk masuk UI .Sekian y kak btw kakak yang ngajar fisika keren hehehhehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nurul Halimi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/nurulhalimi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Samarinda
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Mulawarman
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas 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.
Menariknya pake zenius adalah, gue jam 2 malem belajar dan bisa langsung ngerti pelajaran jam 5. Zenius bisa
membuaf gue engga remedi kimia padahal sebelum gue serius belajar pake zenius gue selalu remedi, gue seneng
banget bisa kenal zenius. Gue kenal zenius dari kelas 11 tapi karena faktor gue yg pemalas akhirnya gue anggurin
zen sampe kelas 12, gue nyesel engga ngikutin nasihat zenius untuk belajar sbmptn dari awal kelas 12, jadi gue
baru belajar ketika gue engga keterima snmptn. Alhasil gue ngebut belajar geografi dan ekonomi dari zenius H-3
minggu SBM , tapi gue bersyukur bisa tembus walapun cuman pil 3. Soalnya ada temen gue les 10 juta tapi tetep
gagal Sbm, dan gue bersyukur pake zenius karena dengan 400 ribu gue udah bisa nembus kampus favorit di
provinsi gue. Terima kasih zen lo udah nemenin kelas 12 gue. Buat adik adik yang baca testimoni gue, gue harap
loe belajar dari awal, ikutin nasihat masihat di zenius, dan yang pasti jangan beli voucher zenius untuk bekal kamu
menuju sbm:)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Helma Yunamaulida Putri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/helmaulidaputri

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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 Riau
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Hubungan Internasional
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hai zen! Alhamdulillah tahun ini gw keterima di pil.3 HI univ. Riau. Gw alumni tp setahun belakangan kuliah di salah
satu univ. Di kota padang. Thanks bgt zen lo udah nemenin gw selama bertempur di sbm tahun kemaren juga tahun
ini. Gw kenal zenius sejak tahun 2014 sih, cuma gw akui tahun kemaren belajar gw tuh ga efektif dan akhirnya ga
jebol. Gue mulai belajar sbmptn sejak november 2015 meskipun cuma review dikit". Selama persiapan sbmptn
berasa bgt gregetnya hahah :v bulan februari 2016 gw beli voucher yang 3 bulan tuh , beli vouchernya aja 1 jam
sebelum gw UTS di kampus, nonton video zenius sambil nungguin kereta, dan bagi waktu antara kuliah dan belajar
sbm ga gampang ternyata ?? pagi ampe sore di kampus kadang waktu kosong gw sengaja ke perpus nyari wifi utk
nonton video zenius. Nah dini hari nya gw bagi tuh, kadang TO mandiri kadang bahas soal kadang pantengin video
zenius. Dan thanks bgt zen! Di dvd zenius ekonomi nya dibagi jadi ekonomi mikro sama makro dan ngebantu
selama gw kuliah (berhubung gw setahun ini di jurusan akuntansi). Di bulan maret, gw jd bimbang gitu antara tetap
disini atau ngulang. Alasan gw ngulang karena ga sesuai sm passion gw. Gw dengerin tuh konsep" yang ada di dvd
tentang self concept. Ya yang paling gw hafal sih ini "lo adalah produk yang lo ciptakan dr pikiran lo sendiri"
*lebihkurang gitu* wkwkwk . Dan itu ngebantu gw dalam berfikir positif . Contoh : gw ngomong ke diri gw sendiri *gw
lolos sbmptn* . Dan waktu milih prodi sbm , gw juga berpatokan sm salah satu artikel di zenius yg intinya pilih
jurusan yg benar" kita sukai. Tadaa~~ gw milih fsrd itb, sastra jerman unpad dan hi unri. Gw sempat keteteran
belajar sbm karena jadwal gw selesai UAS sm sbmptn itu cuma beda beberapa hari, belum lg tugas yg dikasih
dosen menunggu untuk diapelin wkwkw. Sempat pesimis karena jadwal belajar yang ga karuan, tp alhamdulillah,
waktu jadwal UAS nya mulai longgar gw kebut lagi. Finally, gw jebol di pil.3 :) thanks a lot zenius!!!! :*
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Briliando Simarmata
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/briliando.simarmata

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 5 Kota 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 Singaperbangsa Karawang
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Informatika
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius asik, gaya bahasa pengajarnya asik dan mudah dicerna. Yang aku paling suka dari zenius itu
pengajaran konsepnya yang kena banget baru sekali merperhatikan langsung masuk di otak. Kalau soal SBMTPN
2016 jujur aja, aku cuma baca teknis pelaksanaan ujiannya, sama teknik - teknik cara jawab soal ujiannya dengan
efektif. Kalau belajar, sama sekali jarang, paling cuma sekali - sekali buat ngingetin konsep yang sudah lupa.
Sampai akhirnya 1 hari sebelum SBMPTN dimulai, aku baru belajar serius dan itupun cuma terfokus ke TKPA. Dan
esoknya, ujian dimulai. Aku cemas takut nggak bisa jawab soalnya. Lalu, ujian tahap pertama dimulai, yaitu TKD
Saintek. Aku coba kerjakan soalnya, dari setiap subtest, dan maksimal cuma 2 sampai 3 soal yang aku mengerti.
Kukerjakan 2 sampai 3 soal dari tiap subtest, kecuali matematika, aku bisa ngerjain sekitar sampe 5 soal lebih. Jadi,
paling sekitar 20% yang aku kerjakan dari 60 soal tersebut. Masuk test tahap 2 yaitu TKPA. Ada yang menarik
disini, setelah aku rasa cukup mengerjakan soal yang aku tahu, aku sekali - sekali melirik ke arah lembar jawaban
peserta lain. Disini adalah keahlianku, lalu aku kerjakan soal ini seefektif mungkin, kalau ada yang rumit, aku
tinggalkan untuk soal yang lebih mudah. Tiba 15 menit lagi sisa waktu, aku baru sadar kalau soal Bahasa Indonesia
dan Inggris belum kukerjakan sama sekali, lalu, aku kerjakan soal - soal yang gampang dijawab tiap 2 pokok
subtest tersebut. Selesailah ujian, dan aku pesimis akan jawabanku mengingat aku jarang belajar. 28 hari
menunggu pengumuman kelulusan kulalui dengan rasa cemas dan khawatir takut tidak lulus sama sekali. Sampai
tanggal 28 Juni 2016 tepat pukul 14:00 WIB pengumuman keluar. Namun, aku baru bisa membukanya sekitar jam 7
malam. Kenapa ? Karena nggak ada kuota, hehehehe. Aku mulai mengetik nomor pesertaku dan tanggal lahir
dengan tangan agak gemetar di halaman pengumuman SBMPTN 2016. Kemudian, tertulis bahwa aku lulus di
Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Teknik Informatika. Aku teriak senang sekali dan kupeluk ibuku.
Well, inilah pengalamanku.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Seli Safitri
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/seli.safitrialbiruni

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
MAs PERSATUAN ISLAM 04 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..

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

Respondent skipped this
question
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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.
Oke curhat aja deh ??
Awal kenal zenius tuh pas awal kelas 12, tapi waktu itu cuman lewat doang baca sekilas gak liat videonya #nyesel.
Gue angkatan 2015 yg gagal SBMPTN karna terlalu berharap lolos SNMPTN, makanya waktu itu belajar setelah
pengumuman SNMPTN dan gak maksimal. Gue putusin ikut lagi tahun depan, sebenernya agak minder karna
temen, orang2 disekitar taunya mereka klo gue bakal lulus karna semangat kuliah juga lumayanlah selalu dapet 5
besar dikelas. Beli voucher zenius tuh bulan januari setelah baca testimoninya dan coba baca artikel2nya juga liat
videonya, awalnya nyari belajar online yg gratis gitu karna ortu maupun ortu asuh gue gak bisa ngebiayain buat
bimbel. Lalu dengan penjelasan yang sejabar2nya minta uang buat beli paket zenius dan dikasih. Awal januari
masih belajar rutin pantengin jenius setiap malam karna paket internet gue yg banyaknya kuota pas tengah malam
sampe siang. Awal februari mulai kendor belajar karna waktu itu gue disuruh ngajar anak smp di sebuah sekolah
swasta yg kekurangan guru, awal2 bisa ngatur waktu sambil belajar pake zenius hingga gak belajar lagi karna salah
sendiri *gue yakin salah gue sendiri.
Beruntungnya ada salah satu program belajar sbmptn yg ngajakin gue buat gabung satu bulan sebelum sbmptn,
sambil belajar zenius dan berhenti dari ngajar. Hasil TO cukup memuaskan, karna setidaknya bisa masuk pilihan 2
dan 3. Tapi hasilnya gagal lagi. Gue gak sampe nangis kaya tahun kemarin pas liat pengumumannya, karna gue
ngerasa udah dapet banyak ilmu juga pengalaman yg luar biasa selama gue belajar sbm di zenius maupun lembaga
yg ngajak belajar sbm secara gratis itu.
Gue sekarang mau nyoba daftar di swasta meskipun cita2 ada di ptn, mungkin ini jalan terbaik buat gue. Klo tahun
depan masih bisa ikut SBM lagi, gue mau nyoba ikutan lagi.
Thanks zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shebyka Amanda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/shebykakamichamakarin.chari
namanda?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 Dramaga
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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, kadang jadi bisa belajar meski sambil tiduran, haha
Tapi telinga tetep stand by dengerin pembahasan dari zenius ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Puji lestari
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 tebo, 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 jambi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) 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 pend. Fisika
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

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

http://www.facebook.com/bimaselaloe

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 AL-HIDAYAH Kota 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 lah,ngebuat aku jadi ngerti terutama di sosiologi.walaupun aku nggak lolos di sbm ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rachmat Satya Nurhidayat
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rachmat.satya.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... )
SMAN 13 KOTA BEKASI
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sebenernya udh kenal zenius, tapi kurang diseriusin aja, semenjak seriusin zenius terutama matematika
dan gua beli zenius yang CD karna murah, dari yang ngah ngoh sama matematika sampe bisa ngajarin orng tuh
suatu kebanggaan banget, walaupun gua gak lolos sbm tapi ilmu yang gua dapet gak pernah sia sia...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Angga Judistia Pradana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/anggajudistiaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..
UPN Veteran 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 Hukum Jurusan hukum
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hola! Gua alumni nih dan gua pake Zenius asal-asalan. Banget. :)
Mungkin nih ya mungkin kalo gua gak asal-asalan gua bisa aja lolos di Univ top ternama. Yg kuning-kuning itulohh.
Kenapa bisa asal-asalan? It's a long long story. Cabut dari kampus lama, bertemu pasangan hidup (asik), ketemu
temen2 baru yg seru plus tinggal sementara dikota impian. Membuat gua sibuk dengan dinamika kehidupan sosial
yang ada. Seru banget. Itusih yang ngebuat gue akhirnya lupa tugas kalo ada sbm yg bakal dateng. Gua belajar
udah lama sebenernya, tapiya gitu aja belajarnya gak 'wah' jadinya ya gini deh gue. But anyway thanks zenius buat
semuanya. Gua rasanya yg udah dapet kampus aja mau belajar lagi sama lo zen. Valar morghulis!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jefry Dewangga
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/jefrdyco

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Krembung
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hmm gue nyesel ga kenal zenius dari dulu, asyik dah belajar pakek zenius. Banyak dapet ilmu dari sabda buat
foundationnya. Jadi lebih banyak insight bahwa belajar itu kek gimana sih yg baik.

326 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#297

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 7:03:11 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 7:06:47 AM
Time Spent: 00:03:36
IP Address: 120.164.45.122

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Https://www.facebook.com/muhammad.haekal5

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA BUDI MULIA UTAMA 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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: Thursday, June 30, 2016 7:34:39 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 7:41:20 AM
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IP Address: 112.215.65.227

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/sytifhatimah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 64 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Selama aku pake Zenius rasanya belajar jadi ga ngebosenin, jujur nih ya cepet ngerti apa yang diajarin juga. Belum
keterima SBMPTN mungkin karena waktu belajarnya yang terlalu mepet waktu ujian jadinya gini. tapi overall Zenius
membantu banget kok, terima kasih kaka tutor Zen yg udah ngajarin yaa, doain aku bisa mendapat yg terbaik,aamiin
hehe
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 7:00:11 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 7:57:52 AM
Time Spent: 00:57:40
IP Address: 36.72.88.46

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Rof'ul Azzam Al-Jawi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Banjarsari
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal kenal zenius itu ketika gue buka FB, iklan-iklannya itu seakan-akan terus ngehantuin gue dan gw akhirnya
penasaran "Apa sih zenius?". Pas gue buka ternyata banyak artikel2 keren, video2 pembelajaran, gw akhirnya
daftar jadi member biasa. Lama-kelamaan gw ngebet deh pengen jadi member premium, gw ngemis2 dah ke babeh
pngen daftar zenius, akhirnya gw daftar dan "Selamat, anda menjadi member premium".
Asyiknya blajar di zenius itu beda banget deh sama di bimbel2 manapun, gw jga ikut bimbel sepopuler GO yg udh
nganterin anak2nya masuk PTN2 oke, tapi pembelajaran masih beda banget sama zenius. Di zenius kita dipaksa
buat ngerti konsep bukan sekedar bisa ngerjain soal, dan btw seru banget apalagi motivasi2nya.. so, gw jga masih
smangat UM di Unsil Zen, meski gk ikut sbm lagi !
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 8:37:48 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 8:55:51 AM
Time Spent: 00:18:02
IP Address: 202.67.34.242

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/rolly.novitasari

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman pake zenius itu sebenernya seru banget kalo lagi serius-seriusnya belajar, but aku suka ngantuk kalo
nonton videonya sampe biasa ketiduran. eh tapi emang aku gitu kalo nonton apapun emang suka ketiduran. zenius
ngubah aku soal pelajaran geografi di sekolah padahal pas skolah aku ga suka belajar geo dan nilai ku ga pernah
bagus juga ga pernah masuk otak kalo belajar geo di sekolah tapi semenjak aku pake zenius nilai geo ku meningkat
loh. bisa jawab2 pertanyaan dari guru juga. aku paling suka tutornya kak pio sm kak wilo yg suaranya bikin tenang
ajaa haha. pas ngerjain sbm aku kaget banget sebenernya zen karna soal2 nya banyak bedanya dengan soal-soal
yg sering aku kerjain di zenuis. disitu aku ngerasa pasrah aja. apalagi pas tpa nya aduhh ;') eh btw tapi kadang aku
suka kurang nyambung sm penjelasannya bang sabda :( sedih memang tapii aku seneng banget loh bisa belajar
pake zenius walopun sbm ku ga dapet, aku ngerasa juga sih aku kurang mantep aja pas belajar. doain aja ya zen
aku lolos mandiri hehe:')
udah itu aja testimoni dari aku. sukses terus zen

330 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#301

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 8:48:49 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 8:58:19 AM
Time Spent: 00:09:30
IP Address: 112.215.36.143

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

www.amaliyaharsyil

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Baubau
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
setelah make zenius sy lebih tau banyk hal. dan bisa lebih mengerti. tapi sy nya terlambat mempersiapkan. untuk
fokus di zenius dan sbmptnku. singkat mungkin klau sy lebih fokus lgi. mungkin hasil.x bisa lebih baik.
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 9:15:56 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 9:20:02 AM
Time Spent: 00:04:06
IP Address: 180.214.232.3

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

facebook.com/alishandi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 GARUT
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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, ane ga ikut sbmptn taun ini tapi pengen ngisi kuisioner ni .. soalnya ane pake xpedia 2.0 yg enak
banget sama zen.english .. ane blm sbm taun ini karena blm pede dan mau berobat dulu taun ini .. insya allah taun
depan :) thx sabda ps stay with me ya setaun kedepan ini .. wilona juga ^-^
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 9:30:02 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!)
Nur Wachid
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMKN 1 Blitar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 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.
belajar pakek zenius itu luar biasa efeknya buat gue, gue yang anak smk yang sebelumnya buta banget sama
materi saintek, alhamdulillah jadi yaa lebih mengerti lah, dulu itu kenal zenius juga pas iseng, browsing browsing
materi buat sbm, eh nemunya video video zenius, oke mulai saat itu gue bener bener nyari info gimana cara
ngedapetin zenius ini, akhirnya bisa beli juga dvd nya, dan belajar belajar belajar, pokoknya nggak kenal waktu,
target harus gue dapetin, finnaly pas ngerjain sbmptnya agak nggak kesulitan, dan dapet deh, Teknik Mesin nya, :)
pokoknya recomended banget deh buat adik adik yang mau persiapan sbmptn tahun depan
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Started: Thursday, June 30, 2016 10:23:19 AM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 10:38:57 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!)
Dedri Merisa
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 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..
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 dan Manajemen 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.
Sebenernya mau pake zenius udah dari kelas 12 awal tapi karena gue gak tau cara jadi membernya gimana ....gue
baru make zenius tiga bulan belakangan ini . Hal yang paling menarik itu pas belajar bareng sama temen buat
sbmptn nah biasanya gue gak ngerti apa listrik dinamis setelah gue pake zenius ternyata listrik dinamis tuh
gampang banget .....pembahasannya keren!!!! . Trus pas ngerjain simak ui yang matdas gue bisa ngerjain 3 yang
gue kira gak akan gue kerjain, oh iya sejak pake zenius gue jadi suka math , pokoknya zenius kerennnn!!!! Gue
nyesel gk make dari kelas x. Sukses terus Zenius
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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!)
Laura Nevaranda
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/la.nevara

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Pembangunan Nasional Veteran 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 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.
enak kalau ngejelasin soal2 dan bisa utk latihan try out juga
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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!)
Ricardo Moren Sihaloho
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ricardosihaloho

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Budi Murni 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 nyesel,
saya telat make produk zenius.
tolong kasi semangat dong sama saya, saya ingin memersembahkan kelulusan buat kedua orangtua saya, saya
masih punya 2 chance, di sm uns & utul 2 ugm. harapan saya tinggi. saya ingin doa kalian.
thanks zen.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abdul aziz
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/aziz.dnibi.58?
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 Mranggen
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 asyik, tapi sayangnya aku gak lolos sbmptn 2016. Penyebabnya karena panik waktu ngerjain
soal dan terlalu pede.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Noviliasari w
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 gue gak lolos sbmptn 2016 dan ini adalah kedua kalinya tapi berkat zenius gue 2015 lolos ptn baru di yk
meskipun gak gue ambil dan gue memilih mengejar mimpi di kampus gajah
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dita Rizkiana
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ditarizkianaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Puas banget siih, enak banget ngajarinnya, jd ngerti. tapi kok kemarin ada kendala gt ya. Jd pas liat video
penjelasannya, tiba2 ga keplay lagi. Jd ke pause di detik ke berapa gt. Terus ga bs dilanjutin. Padahal udh di reload,
diganti koneksi internetnya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Harits Eriko Rofi
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 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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,mudah dimengerti, diajari apa joynya belajar pelajaran tertentu, dan tutor yang udah expert di bidangnya.
Walaupun cuma belajar 2 bulan sebelum hari h sbm dan saat ujian sbm nemu soal tkpa dengan materi baru,
akhirnya lemes deh kalo lihat hasil sbm nanti. tapi alhamdulillah dapet pilihan 3. thanks zen.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ibnu Seto 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 Negeri 2 Wates
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 sih gue kenal zenius udh dari Okt 2015 tapi karena gue belajarnya masih males malesan dan sering
nunda jadi belom bisa ngrasain bener bener "dampak" zenius dan hasilnya gue ga lolos sbmptn tahun ini
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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!)
Yuhana Fajar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

http://www.facebook.com/yuhanafajar

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Blitar
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 ini testimoni pertama gue ttg zenius. Satu kata: SERU. Jujur aja gue lintas jurusan dari ipa ke ips, dan mulai
jatuh cinta sama semua pelajaran ips dan mulai mikir rada nyesel juga masuk ipa :v. Meski nggak keterima di
sbmptn, gue masih bersyukur banget bisa mencicipi semua materi yang ada di zenius dan itu bantu bgt. Udah
nggak takut lagi buat belajar dan bikin ketagihan :D
Suksea deh buat zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizwan Wahyudi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/rizwanwahyudi1

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Cikarang Pusat
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Keren banget deh zenius!!!. walau udah ga belajar sampe sebulan, itu pelajaran masih nempel di kepala haha!.
karena zenius itu metode belajarnya ga pake hafalan rumus. belajar sampe ke asal muasal rumus tersebut. keren
deh. saik pisan buat zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitria Inaayaturrahman
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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Ellyza Nurhayati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/ellyza.elf

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ah apa ya, belajar pake zenius enak si, diajarin konsep bukannya hafalan. Tutornya juga asik asik kalo jelasin, gue
jadi cepet paham. Hm intinya zenius adalah solusi yg tepat buat bantu lo memahami pelajaran yang rasanya boring
banget kalo di kelas. Cuma sayangnya gue baru jd member premium zenius waktu abis un, mungkin itu yg bikin gue
gagal sbmptn :')
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifki Firdaus
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/leoprasetya26

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..
Institut Pertanian Bogor
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis
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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.
Bingung juga mau mulai dari mana. Mungkin saat pertama kenal zenius dulu deh. Gua kenal zenius itu pada saat
gua udah selesai ngelaksanain ujian SBMPTN 2015, sumpah gua kecewa banget telat kenal sama lu zen :( . Gua
mulai buka zenius.net gara gara waktu itu gua mau ngelaksanain SIMAK UI, H-1 lagi. Pertama kali liat video nya
nih, sumpah gua terkesan abis. Kenapa ya ngak dari dulu aja gua kenal sama elu. Alhasil gua ngak lulus SIMAK UI,
jurusan yang paling gua impikan. Oke, mungkin segitu dulu perkenalan gua ama zenius.
Kita lanjutin lagi ke SBMPTN 2016, sekitar bulan Februari 2016 gua mulai buka lagi nih situs yang paling oke
sejagat, ohaha, lebay. Pertama Gua liat-liat dulu video elu yang gratisan, Widih ternyata emang bener keren abis
coy. Gua yang ngerasa udah pinter nih dan juara 1 dikelas, dibikin ngak ada apa-apa nya sama ilmu yang ada di
zenius. Kemudian gua beli voucher untuk jadi premium member nya elu. Tiap hari gua pantengin layar hp buat
tontonin semua videonya elu. Gua paling terkesan ama Sabda (mungkin semua member juga gitu) . Saking
terkesannya nih, gua ngukutin segala hal yang dia rekomendasiin, kayak omega 3 yang kemudian gua beli minyak
ikan, dia suka baca buku, gua juga ngikutin tuh sampai sampai gua juga hobi baca sampai sekarang, dan yang
paling ngefek itu adalah Sugesti, Self Concept yang sangat mempengaruhi hidup gua. Siapa yang ngak pengen
gitu menjadi seorang Sabda dimasa depan. Dari sini gua dapet suatu kesimpulan bahwa yang dapat ngerubah pola
hidup dan kebiasaan seseorang salah satunya adalah seorang inspirator dengan menularkan kebiasaannya kepada
pengagumnya, setidaknya itu yang gua rasa sih. Terima Kasih Sabda, lu udah nyambungin semua circuit di dalam
otak gua sehingga menghidupkan lampu-lampu impain gua.
Beralih ke topik tentang serunya belajar di zenius, sebenarnya semua yang gua rasain itu ngak bisa gua tuangkan
kedalam sabuah tulisan yang singkat ini. Karena untuk ngerasain hal yang sama, kita harus nyobain langsung
belajar di zenius.net. kita harus berada di dalamnya, menjadi bagian darinya. Singkatnya, zenius itu mengubah
pandangan gua tentang ilmu, tentang learning not studying. Zenius ngajarin gua dari akar akar ilmu itu sendiri,
semua hal dalam ilmu itu pasti ada alasan "kenapa begitu?" sampai kita mentok pada suatu yang paling dasar yang
ngak bisa dibuktiin lagi, didalam Matematika disebur Postulat. Iyaa, itu tuh kayak yang diajarin Sabda dan dia namai
dengan Sabda's Postulat. Keren abis coy, sampai sampai gua betah ngejabanin soal Matematika berjam-jam :p .
Dengan kita ngerti suatu ilmu itu ada asalnya, yang disebut dengan konsep dasar, kita pasti asik banget dan senang
didalam belajar. seperti yang gua rasain. Dulu nya gua ngeliat ilmu itu hanya sebagai sesuatu yang hanya dilalui
untuk mencapai suatu tujuan yaitu nilai. Analoginya, ketika kita pengen pergi ke suatu tempat, ya mau ngak mau
kita kudu ngelewatin jalan itu tanpa peduli apa yang ada disekitarnya. Namun setelah gua belajar di zenius, setelah
zenius menyerang pola pikir gua, semuanya berubah. Gua jadi lebih ngehargain ilmu, gua bisa ngeliat keindahan
ilmu itu sendiri. layaknya kita berjalan kaki menuju suatu tempat, dengan begitu kita ngeliat keindahan
disekelilingnya, bunga yang mekar, kicauan burung, rumput yang bergoyang :D, dan birunya langit melengkapi
indahnya perjalanan itu.
Walhasil, semua yang udah gua lakuin terbayar, walaupun hanya dapat di pilihan 3, setidaknya gua menang dalam
pola pikir dan logika yang telah gua dapetin selama belajar di zenius , karena emang belajar di zenius bukan hanya
bikin kita jebol Perguruan Tinggi tapi juga bikin kita jadi lebih kritis, lebih cerdas dan itulah yang terpenting dari
semuanya, yang memang itulah tujuan Sabda dan Pak Medy membangun zenius, Alhamdulillah tujuan lo tercapai
Da. Sekarang gua pengen nularin semua yang gua rasain kepada semua orang di indonesia, karena semua orang
harus ngerasain serunya belajar itu, karena emang banyak gua liat pelajar di indonesia memang jauh dari kata
cerdas, contohnya aja gua yang udah juara satu dikelas masih salah dalam belajar, bagaimana yang lainnya coba?
Katanya kan senjata yang paling kuat itu adalah pendidikan, tapi bukan pendidikan yang hanya bikin siswa kuat
dalam ingatan, hafalan dan semacamya, tapi pendidikan yang bikin siswa itu makin cerdas, makin kritis dan dapat
melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang.
Itulah yang dapat gua sampaikan pada tulisan ini, Terima Kasih Zenius.net , SabdaPS, Wisnu Subekti, Prasdianto,
Donnita, Kak Yoki, Wilona Arieta, dan tutor Biologi yang ceweknya gua ngak tau namanya :D. Selamat sukses
dalam mencapai tujuan mulia mencerdaskan Indonesia.
Akhir kata, gua pengen nanya satu hal, ini udah gua cari di google, udah gua stalking, ngak nemu-nemu juga,
pertanyaannya simple. Umur Sabda berapa ya sekarang? :D . Penasaran abis gua, semoga lo mau ngejawab
pertanyaan gua ya zen.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sarah Evangelista
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

sarah.e.siagian

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 109 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 kali nonton Zenius, gue langsung spontan nyeletuk "yang kayak gini nih!". Gue kan persiapan tiga
bulan aja jadi bener2 dipadetin banget (khususnya SAINTEK). Materi SBM Fisika Kimia Matematika masih banyak
yang belum kesentuh. Fisika aja aku baru mekanika. Sampe pusing kapan selesainya, udah video-nya banyak,
durasinya juga panjang. Mungkin kalo persiapan aku setahun gak bakal sepusing itu kali ya. Tapi materi Biologi gue
habis dong! Pas SBM SAINTEK yang paling banyak kejawab Biologi.
Pas TKPA gue baru ngerasain gimana gue harus pinter2 bagi waktu, (1) udah gitu gue gak pake jam kan. Tapi
temen2 seruangan yang pake jam gak disuruh lepas sama pengawas. Gue jadi rada2 bingung sama peraturan
SBM. Gak konsisten aja. (2) Oya, gak ada soal sinonim-antonim. Berasa beda aja padahal cuma lima yang beda.
(3) Berasa banget soal TKPA udah banyak, butuh waktu, eh waktunya singkat.
Tapi ini parah sih. Pas balik gue di busway, gue baru inget kalo gue belum tanda tangan LJU! Gue ngisi TKPA
banyak, tapi gak tanda tangan. Langsung nangis gue, terus mikir macem2. Tau sekarang gak lolos, gue punya
hipotesis emang gue kurang persiapan atau kurang tanda tangan. Huf.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nilna Nadhiroh Niswah
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Facebook.com/nilnadhira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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 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 jepang
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
sebenarnya asiik banget pake zenius. tapi dasarnya gue males belajar banget haha jadinya jarang banget buka
Zenius. aku bener2 pelajari zenius h-seminggu sbmptn. suara tutor nya bikin aku ngantuuuk huuuhuhu gimana
dong. at least, memuaskan bangett. ciayo!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Almas Yumna
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 DARUL ULUM
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
nothing
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Agustina Dzakiyyah Rizky
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 Banjarmasin
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 asli keren bgt, gue jd paham konsep-konsepnya bukan instan doang tp sampe ke dalam-dalamnya.
Meskipun gue ga tembus sbmptn, tp ptk menanti gue insyaa Allah:) Sayang bgt gue baru jd premium member
zenius waktu h-16 jd gue keteteran nontonin videonya yg byk bgt :( pokoknya sukses terus buat tentor2 zenius yang
ga ngebosenin bgt!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 30, 2016 10:59:42 PM
Last Modified: Thursday, June 30, 2016 11:00:14 PM
Time Spent: 00:00:31
IP Address: 112.215.63.157

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

http://www.facebook.com/

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bagi kalian pengguna Zenius sebaiknya pelajari dengan benar... Harus bisa pinter pinter bagi waktu... sayang
banget punya peluang tapi gadimanfaatkan!!
#Yosua
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 12:26:52 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 1:44:11 AM
Time Spent: 01:17:19
IP Address: 202.67.46.39

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/daniaafrita

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Sokaraja
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question
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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.
Dulu beli zenius bulan november 2015 gara2 ngga lolos snmptn sbmptn sama mandiri, enak ngga tuh? enak banget.
Dan pas zeniusnya nyampe rumah semangatnya seperti popcorn yang meletup letup langsung belajar tiga hari tiga
malem! apalagi pas ada bokap, tiap detik suruh belajar.
Tapi lama lama "males", males buka. Sampe dimarah marahin gara gara gapernah di buka zeniusnya, kalo
marahnya udh ngga enak didenger langsung ambil zenius pura2 main laptop, tapi yang dibuka malah google.
Sumpah ni anak ngeselin banget, jujur kalo gw punya anak kaya gini udh gw ... apa lah terserah isi sendiri.
2 bulan sebelum ujian. Mulai kepikiran mau belajar. Tapi males nya dateng "besok ah" pas besoknya "eh besok aja
deh" besok besok dan besok. 1 minggu sebelum ujian baru mule belajar setengah serius, nah pas tes: blank and
zonk. Thank you
Sebenernya pake zenius enak belajarnya langsung ngerti tapi kurang cocok gara gara malesnya itu, bukan gara2
males make zeniusnya tapi aku emang anak nya males memulai sesuatu kalo ngga ada jadwalnya. coba kalo disini
ada bimbel zenius mungkin udh lolos tuh sbmptn kemaren.
(Tips dong biar ngga males gimana caranya? Apa udah mendarah daging? Bisa disembuhin ngga? Besok mau ikut
spmb unsoed, udah disuruh belajar di omelin tapi masib santai aja "ntar masih lama". End. the legend of lazy girl.
Super not inspiring)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 2:08:23 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 2:10:33 AM
Time Spent: 00:02:10
IP Address: 114.125.176.80

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

www.facebook.com/asyer

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Rantepao
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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: Friday, July 01, 2016 9:06:39 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 9:15:47 AM
Time Spent: 00:09:07
IP Address: 182.253.163.50

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Wanda destriyani
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 13 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 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
Pendidikan bahasa 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.
Karena gue gak pinter pinter banget gue suka susah yg namanya ngertiin pelajaran kalo gak di ulang2 ... sejak pake
zenius gue bebas belajar sesuka gue ...mau diulang2 berapa kali juga bebas karena tutor gak bakal capek kayak di
tempat bimbel gue dulu..yg tadinya gue cuma bisa nyengir liat soal mtk skrg dikit2 udah mulai ngerti walaupun
emang blm bisa cepet ngerjain soal2 mtk... gatau lagi mau ngomong apaan... banyak hal positif yg bisa didapet kalo
belajar pake zenius. ??
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#325

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 9:24:47 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 9:31:28 AM
Time Spent: 00:06:40
IP Address: 223.255.230.57

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/serenada.langit

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 02 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren abis! Gue jatuh cinta pada pandangan pertama alias pas nyoba nonton video free trialnya hehe. Lagi
males ngetik panjanga-panjang nih zen maap wkwk tapi gue beneran puas banget belajar sama Zenius. Meski pun
gue gak keterima di SBMPTN, tapi alhamdulillah banget gue keterima di SIMAK UI - Sastra Inggris (pilihan
pertama). Padahal kuotanya cuma 6 dan yang minat (berdasarkan 2 tahun terakhir) jumlahnya lebih dari 700 orang!
Sukses terus buat Zenius!

357 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#326

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 7:56:26 AM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 10:09:34 AM
Time Spent: 02:13:08
IP Address: 223.255.227.26

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/andro.meda.332

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Painan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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.
Gue alumni 2014 yang masih berjuang di SBMPTN 2016, SBMPTN 2014 gue gagal dan SBMPTN 2015 gue masih
tetap gagal padalaha gue udah nganggur dan belajar tiap hari dari pagi sampe malam. INGAT, lo ngangur di tahun
pertama gak menjamin lo bakalan lolos SBMPTN tahun berikutnya, lo HARUS "fokus, belajar konsepnya, belajar
gila-gilaan, manfaatin waktu dengan maksimal, tidak cepat puas dengan nilai TO , dan yang tepenting jangan
sampe lo salah strategi (mungkin ini salah satu yang bikin gue gagal)", itu semua adalah HARGA MATI yang
harus lo bayar untuk lolos SBMPTN dan jangan lupa Berdoa karna Tuhan lah yang menentukan segalanya.
Walaupun gue gagal, gue tepat bersyukur karna Zenius berhasil merubah cara pandang gue terhadap belajar,
membuat gue ingin belajar dan belajar terus, dan yang paling penting gue merasakan peningkatan kecerdasan yang
luar biasa. Zenius lah guru yang paling luar biasa yang pernah gue temuin dalam hidup gue, jasa lo mungkin gak
bakal dapat gue balas, engkau lah Pahlawan Tampa Tanda Jasa.
Karna gue orangnya pantang menyerah gue memutuskan untuk ikut lagi di SBMPTN 2016 dengan status
mahasiswa di Politeknik Negeri dan Alhamdulillah akhirnya gue lolos juga di SBMPTN 2016 Fisika UI. Ini adalah
hal yang paling bahagia dalam hidup gue.
Thank you Zenius :D
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 01, 2016 3:31:42 PM
Last Modified: Friday, July 01, 2016 3:49:53 PM
Time Spent: 00:18:11
IP Address: 114.125.169.186

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Keren banget!!!!!! Gua beli xpedia itu agustus dan bulan itu gua ngabisin tpanya, dan gua langsung terpukau sama
tpanya wkwk padahal banyak diluar sana yang menggampangkan tpa, makasih khususnya kak sabda ilmu ilmu dan
nasehatnya di. Garagara zenius, gua seneng banget sama kimia dan biologi padahal gua di sekolah paling anti
sama pelajaran itu garagara kurang cocok sama gaya belajar guru gua disekolah (mungkin gua terlalu bebel
otaknya atau gimana). Gua ga ngerjain tugas sekolah tapi malah ngereview pelajaran kelas 10 11 yang gua ga
ngerti, gua jadi ga menggampangkan arti ilmu gara gara zenius, ilmu tuh ga sesepele nilai, lebih dari itu. Maaf kalo
kepanjangan wkwkwk. Sayangnya gua pas udah mau deket deket sbm ga disiplin belajarnya jadi belum keterima di
univ impian, doain yaa gua ngulang sbm tahun depan, makasih banyaaaak semua tutor tutor zenius yang udah
nemenin hampir setahun ini yang udah ngubah pola pikir gua. Gua pasti bakal ngerekomendasiin produk ini
kesemua orang!!!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 1:23:57 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 1:30:32 AM
Time Spent: 00:06:34
IP Address: 180.214.233.89

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Al Muttaqin 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 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 Ipa 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.

Respondent skipped this
question

360 / 397

Testimonial Pasca SBMPTN 2016

#329

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 02, 2016 11:38:05 AM
Last Modified: Saturday, July 02, 2016 11:46:49 AM
Time Spent: 00:08:44
IP Address: 124.153.33.38

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

gue gak aktif di facebook-_-

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 2 Kuningan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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 dan 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.
worth it! lo adek kelas yg baca ini, harus coba zen pokoknya! gilaaaaaa cara belajarnya keren abis. keren bgt bang
sabda sama kak yoki. gue jadi tergila2 banget sama mat, fis, kim. sampe abis sbmptn pun gue gamau lepas buat
belajar di zen. tiap hari selalu buka zen buat play video2nya. alhamdulillah gue dapet di pilihan ketiga, tekpang
undip! selain itu, gue juga lolos farmasi UGM via utul. thanks a lot zen, lo partner terbaik belajar gueeeee!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
IVA YULIA DEWI
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/iva.y.dewi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA NEGERI 2 WONOSOBO
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius tuh asik, kalo kata guru B.inggris gua waktu SMA sih "belajar materi tersusah dengan cara
terbego" . maksudnya bukan gua ngebego-begoin. tapi dengan cara yang simple dan kaga usah muter-muter alias
to the point atau tepat sasaran,kita bisa langsung paham dengan materi tersebut.
Good Job deh buat mentor mentor zenius, semoga bisa lebih baik ke depannya ya!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fernanda Afika
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

www.facebook.com/fernanda afikka

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal kenal zenius udah lama dari awal masuk smp, tapi saat itu masih ragu dan bingung joinnya gimana.
Eh alhamdulillah dapet hidayahnya saat setelah ujian nasional sma hehe.
Langsung deh saya transfer uang ke indomaret trdkt.
Belajar dizenius sumpah asik banget, bahkan yg awalnya matematika dasar, Matematika ipa dan fisika itu saya
nyerah, nah di zenius kagak. Malah makin sangat penasaran dgn soalnya.
Saya mau curhat dikit deh, zenius untuk sbmptn ini, materi pembahasannya jauh lebih mudah dari yang realnya
sbmptn. Misalnya soal tpa, deret, gambar, analogi dll. yah saat di sbmptn soalnya gak seperti yang di bahas di
zenius, pokoknya gak kebayang, susah bgt. :'(
Saya juga menargetkan untuk belajar deret dan analogi yg banyak , tetapi saat di sbmptn eeh yg keluar malah
gambar dan diagram. Waah itukan nyesek banget.
Yah bukan jalan saya untuk lulus sbmptn ini,
Tetapi saya tidak kecewa kok, karena kalo kecewa itukan tandanya gak lillah, hehe.
Oke for all zenius masih the bestlah dengan mengedepankan kepemahaman dasar, dari pada menghafal rumus.
Thankyou so much for everything ya zenius. :))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zaidan Darul Aman
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/zidand

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negri 53 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 bagus buat pendidikan. termasuk buat gue dan anak-anak SMA lainnya yang lagi pengen belajar dengan
konsep yang bener. cuman problem gua pas SBMPTN gua nggak konsisten "mengonsumsi" apa.yang udah di
sediain dari zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dwita S.
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/dwitaa.itaa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Cepu
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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 Pendidikan 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.
Belajar pake zenius tuh gokil! Rasanya kayak belajar dari rangkuman buku-buku buat belajar SBMPTN yang
seabrek itu, tapi jadi simple kalo belajar pake zenius. Materinya ngena, nolong banget buat ngerjain soal-soal
SBMPTN buat gw yang sebenarnya anak IPA yang tersesat dan ~gak tau arah pulang~ akhirnya nekat ambil
soshum. Gw bisa dibilang gak terlalu pinter, dan gw bener-bener belajar tuh cuma beberapa minggu (2 atau bahkan
1 minggu) sebelum SBMPTN, modal pake zenius sama bimbel, dibimbel pun gw cuma latian dan bahas soal-soal
sama tentornya, kalo buat materi gw asli cuma pake zenius dan gak beli buku-buku buat SBMPTN sama sekali.
#emang ugal-ugalan banget gw tolong jangan ditiru#. Alhasil dengan usaha ugal-ugalan gw dan bantuan zenius yg
emang udah kaya guru privat gw, dan pastinya doa, doa, dan doa, Alhamdulillah bisa nyantol dipilihan ketiga
UNNES, Psikologi. Gw juga kebantu di UM Undip dan gw juga alhamdulillah lolos. Asyik banget belajar pake
zenius, ngebantu banget, thanks zen!! ;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rahmah Citra Vebria
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/hauraaalhumaira

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ancur parah di tkpa makanya udah feeling gak lolos, pas buka eh bener, udah mati rasa, gabisa nangis lagi rasanya,
cuma bisa nganga :''' udah gitu pengumuman SIMAK UI dicepetin, udah mules semaleman, nangis terus ' gila, gua
bakal ditinggal lagi ini mah sama temen2 gua' karena jurusan yang gua pilih di SBMPTN sama kayak SIMAK UI dan
sbm gua pilih UI semua, dan gua cuma ikut dua ujian itu, okefix nunggu pengumuman SIMAK sukses banget bikin
gua mules2 tiada tara, jam 2 gua putuskan jadi pengecut *ngebukain nomor peserta orang dulu, gua buka dari
paling bawah gila dia dapet paralel, naek terus ke atas pada galolos :( baru buka 3 orang, sinyal gua ilang, gila ini
pertanda apaan, gua sampe ke kebon belakang rumah nyari2 sinyal, gatau kenapa gua berasa diisengin banget
sama Allah, cemas tapi pen ngakak, sekitaran setengah tiga, dapet sinyal lah gua *yess, masuk lagi udah di pc
sama orang2, "Cit, selamat ya. Kaka bangga sama kamu :)" "Cit, gila gokil." kan kan ini udah gak bener nih, buru2
gua masukkin no peserta gua, udah siap2 girang wah gua dapet nih kayaknya UI, tapi sampe detik ini gua napas
masih ganyangka kalo gua dapet di pilihan pertama HI UI GILAAAAAAAAAK GANGERTI LAGI :'''''''''' ZENIUS
ISINYA DUKUN SEMUAAAA
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Annisa Malahayati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/annisa.malahayati.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 10 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 banget cara ngajarnya, suka tiba tiba 'oh iya ini yg dibahas sm zen' 'Anjir tau tp lupa' wkkwk
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Azmi Ridwan Munawwar
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/azmiridwanrossimadridrohi
s

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Materi Zenius lumayan bagus. Cukup membantu dalam mempelajari materi2 sekolah seperti saya yang sudah
alumni
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Gresa Grinaldi
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/gresagrinaldi

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
sebenernya gue udah tau zenius itu dari pas masih kelas 11 tepatnya pas tahun 2015. Tapii sayangnya gue baru
pake zenius pas april 2016 (sesudah un). Gilaaa gue nyesel banget ga ikut zenius dari pas sebelum un, kalau gue
pake tuh dari sebelum un gue yakin bisa jadi nilai un tertinggi se sma gue!! HAH:)) pokonya thanks zen lo udah
nemenin gue selama sebulan ini buat persiapan sbmptn,simak, sama um undip. Lo udah ngajarin gue gimana
caranya ngekonsep gimana caranya belajar yang bener, sumpah gue jadi suka bgt belajar apalagi sosiologi sama
sejarah!! Gilee tutornya bisa bgt jadi bikin gue kecanduan belajar sejarahh.. Aslii thanks zen!!! Walaupun gue
gaketerima di kampus impian gue (UI) dan gue juga galolos di sbmptn sama simak, tapi ternyata gue lolos
diUNDIP!! Gilaa ganyangka banget gue bisa kuliah di salah satu top 10 univ di indonesia.. Sekali lagi thanks zen!
BUAT BANG SABDA, BANG FAISAL, BANG PIYO TERBAIKSSS!!!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Isya Ramadhan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/zielieoz

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Cikarang Utara
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Mungkin belajar di zenius mengubah gaya belajar gue, dulu gue tipikal menghapas tapi sekarang perlahan walau
sulit gue belajar konsep. Meskipun gue baru sadar H-3 SBMPTN :'v
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dyah achwatiningrum
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMK Negeri 48 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 pake zenius tadinya buat sbmptn tapi lama2 gw malah lebih sering pake klo lg mood belajar (selain krn koneksi
internet gw lg gak bener waktu itu). Pas sbmptn emg pure kesalahan gw sih yg di blog bilang. Ditambah otak gw
kayak bebel gitu nerima materi sma dlm waktu sependek itu. Jd ya gak lolos deh. Tp gapapa min. Zenius udh
ngasih pencerahan klo belajar gak cuma buat tes. Makasih zen. :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Didit Nurwahidin
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=100001509001338

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 4 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..
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 Teknik Jurusan Teknik Gambar Bangunan
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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... kata orang jawa mah edannn haha intinya zenius tuh gokil deh, gua anak SMK dan dari SMK yang baru
berdiri pula (gua angkatan pertama) pake zenius selama 2 bulan aja berasa banget , gua emang suka matematika
dan math di zenius itu yang paling parah edannya haha iya ka Sabda emang TOP deh , ya walaupun agak menyesal
cuman belajar 2 bulan tpi cukup buat mengantarkan gua lolos SBMPTN di UNJ-Pendidikan Teknik Bangunan dan
D3-Kepabeanan dan Cukai di PKN STAN, amazing banget deh sampe-sampe gua juga bisa lulus PKN STAN, gua
merasa Zenius berperan penting banget disini, gua jadi merasa lebih cerdas jadi gua gaperlu tuh bimbel-bimbel
latihan bentuk soal-soal SBMPTN atau PKN STAN, buat lolos PKN STAN gua cuma modal buku seharga 70 ribu
buat latihan soal biar nggak kaget hehe ,karena menurut gua asal lo cerdas soal apapun pasti bisa deh lo taklukin,
thanks Zenius, ka Sabda I love you hahaha gapapadeh homo homo dah gua
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shery Glennita Van Leun
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/shery.g.vanleun

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 Lirik
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
gw ganteng banget vroh
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 kristen semua dah
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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!)
Fitri Hajar Purnama
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/Fitrihajarpurnama

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 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..
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 Kesejahteraan 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.
Zenius bener-bener merubah pola belajar, kita belajar konsep dari setiap materi yang kita pelajari jadi ga gampang
lupa. ga sebatas ngasih rumus dan teori nya aja. Warrbyasa.. nempel banget deh terutama Aritmatika sama
Ekonominya aku suka. Biarpun gak keterima di pilihan pertama tapi Alhamdulillah, ga nyesel juga belajar di Zenius
ilmunya Insya Alloh ilmunya manfaat banget (y) . =D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Adib Kurniawan
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 Negeri Pakem 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah pake Zenius, gua merasa pemikiran gua ga sempit lagi. Pokoknya seru dan gak nyesel deh!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arindra Ahmad Fauzan
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/arindra.fauzan

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
hai, zenius, hmmmm..sebenernya udah dari tahun kemarin gua kenal zenius, tapi kalo tahun kemarin kayanya gua
kenalnya telat banget, min 1 bulan SBMPTN hahahaha, dan gasiap kayanya buat SBMPTN wkwk, oke jadi
sebenernya gua gadapet SBMPTN, gara gara kurang persiapan pastinya, belajar gateratur, mentok mentok cuman
dapet matdas sama biologi, iya tahun kemaren rasanya seperti pengen berenang tapi gabisa berenang, ya
semampunya cuman ngapung ngapung aja, kaya ngerjain SBMPTN tahun kemarin, semampunya aja, tapi
alhamdulillah tetep dapet PTN tahun kemarin, dan..tahun ini gua kembali menggunakan Zenius, karena merasa
tahun kemarin jurusan gua kurang cocok dan disitu gua bingung antara menetap atau pindah kuliah, akhirnya tahun
ini gua ikut lagi SBMPTN, pindah haluan dari Saintek ke soshum, sebenernya tahun ini telat juga belajarnya, cuman
2 bulan dari SBMPTN wkwk, tapi karena gua udah mengerti gimana cara belajar yang baik dan terorganisir dan
juga udah pernah menghadapi SBMPTN sebelumnya, alhamdulillah kali ini dikasih kesempatan lolos SBMPTN
hehehe, makasih zeniusss!!!
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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!)
Yohannes Setyo Kristianto
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/yohannes.eliteguardgunner

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Brebes
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
Hubungan Internasional 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.

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

https://www.facebook.com/GioAnggiesta

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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
Fakuktas Ilmu Keguruan dan 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.
Membantu banget ! Cuman belajar 2 bulan bisa lolos Pendidikan TIK - UNS !!!
Deliberate Practice sama Zenius memang asyik banget ! Makasih Zenius :) Alhamdulillah walaupun bukan PTN
impian tapi jurusannya jurusan impian :) Big thanks kak Sabda matematika sama fisikanya top banget. Materi yang
aku gak mudeng (bahkan bisa dibilang gak bisa) sejak aku SMA bisa mudeng banget dalam waktu semalem !
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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!)
Stefina Nathania
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 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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 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.
Intinya aja ya
Jadi aku anak akselerasi yang pelajarannya bentar bentar ulangan. Kalo pelajaran semacam pkn seni dkk si masi
bisa diikutin, tapi mipa? pas kelas 11 gue akhirnya mutusin buat ikut bimbel yang harganya setahun 4 juta dan
waktu itu gue baru bayar dp 1 juta, dan disitu gue ketemu sama temen bimbel yang pake zenius. Dia minjemin
akunnya dan gue mutusin gue mau beli zenius sendiri. Setelah gue pake beberapa minggu, gue merasa beneran
mengalami peningkatan nilai nilai gue.(nb: gue bisa buktiin drastisnya perbedaan rapot before after zenius gue) Dan
gue mutusin buat stop bimbel. Gue pun terus pake zenius hingga gue yang dulu rank bawah bawah jadi menengah
keatas. Trus gue ikut SNMPTN dan keterima di UGM Psikologi. Tapi ga gue ambil karna masalah pribadi. Dan gue
lanjut pake sampe SBMPTN dan gue keterima di UNS Farmasi. Gue kaget soalnya secara kuotanya cuma 20-an
orang, dan tahun 2015 aja yang daftar 1000-an. Gue kaga les bimbel apa apa, cuma pake zenius. Gue pengen bikin
testi tapi sayang gapunya blog pribadi, mau di komen tapi males juga :v
Segitu dulu deh, thanks zen
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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!)
Rahmawati
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Rahma Dawson

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 Tinta Emas Indonesia
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Siliwangi
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Oke Zen sebelumnya gue mau ucapin terima kasih, gue tau ini telat banget tapi gue baru buka socmed dan stalking
page zenius makanya baru ngasih testimoni sekarang :P
Gue itu jebolan smk yang ketinggalan banget pelajaran anak sma. sama sekali nggak paham ama matematika SMA
(ngga matematik doang sih, IPS aja gue buta bgt -___-) macem logaritma dan trigonometri,limit dll karna gue ngga
belajar itu di smk, padahal bab itu sering bgt keluar di ujian masuk PTN. gue coba minjem buku temen yang anak
sma, coba pahami selama 5 bulanan tapi apalah daya gue NGGAK PAHAM juga!!! akhirnya gue mikir disaat
sbmptn makin deket tapi ngga punya modal, gue ngga bisa belajar dari buku doang. Kebetulan temen gue yang
referensiin gue buat pake zenius, akhirnya di bulan2 terakhir itu gue bener2 belajar gila2an pake zenius. pokoknya
dimana ada waktu renggang gue isi waktu tsb dgn dengerin zenius saking keponya, entah itu saat istirahat jam
kerja, pulang kerja juga mau berangkat kerja, bahkan gue pernah sampe ngumpet2 belajar di jam kerja wkwkwk
yang parahnya gue belajar nggak inget waktu sampe gue jatuh sakit gara2 sebulan itu gue zenius-an mulu (belajar
sampe jam 1 malem trus jam 4 udh bangun lg). meski gue akhirnya pada sbmptn diterima di pilihan ke 3 tapi gue
bersyukur udh lolos pada sbmptn perdana gw. makasih zen :)
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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!)
Aziz Ismail Talib
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

facebook.com/aziz.ismailtalib

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Labschool Cibubur
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Clearly insightful. Gua sebenernya udah kuliah teknik tingkat 1..tp karena ketidak puasan akhirnya belajar SBMPTN
lg lewat zenius. Truely a solution, IP di atas 3 dan I got more comprehend basic mathematical, logical and scientific
things though gagal masuk itb..but it doesnt make me feels disapointed or something. Good job zenius!
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Saturday, July 09, 2016 12:48:21 AM
Last Modified: Saturday, July 09, 2016 1:37:49 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!)
Abyan Ahmad N
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://facebook.com/abyan.ahmadn

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 4 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..

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

Respondent skipped this
question

383 / 397

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.
Gw mulai beli premium member zenius itu sebenernya udh sejak awal januari 2016. Tp karena sayang kuota :( gw
jarang make(pdhl gw tipe belajar yg audio). Stlh dapet dukungan dr ortu n sadar persiapan buat "UN aja" msh
sangat2 jauh akhirnya mulai aktif pake zenius. Pdhl itu ud pertengahan april (H-3 minggu UN). Waktu itu gw emg
lagi fokus buat UN dan stlh pake zenius ngerasa terbantu banget. Gw nyesel bgt knp wkt lebih sayang kuota :(
Nah penyesalan gw blm sampe situ. Stlh UN rampung, gw malah terbawa suasana libur n santai di rumah yg
lumayan lama. Sekitar 3 minggu stlh UN pola belajar sbm gw ga karuhan. Belajar cuma dibimbel, ga pernah bljr
mandiri dirumah (apalagi buka zenius), gapernah latihan soal, dll.
Tibalah waktu pengumuman snm. Gw ga lolos cuy. Dari situ gw sadar n "baru mulai" intensif belajar sbm. Mulai
nyusun jadwal belajar, mulai ngejar materi yg terlupakan grgr liburan (pdhl materi reatif gampang), mulai latihan
soal, beli buku sbm, dll. Semakin mendekati sbm gw malah semakin intens belajarnya, begadang sampe tgh
malem. Sampe2 H-1 sbm aja bukannya merilekskan otak tp gw justru msh ngejar materi :". Byk materi yg gw baru
paham itu pas H-3 sbm. Latihan soal2 jg cuma ala kadarnya krn keterbatasan waktu.
Finally gw ga lolos sbm dipilihan brp pun. Gw merasakan penyesalan yg sangat2 mendalam zen :"(
"Kenapa ga dari dulu gw kenal n aktif pake zenius:( "
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SEPTRI PUTRA WIARKA
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/putraa

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong 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 PGRI Tanjung Raja
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) 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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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 emang ngaruh banget, semua pelajaran saintek termasuk tpa nya, apalagi pelajaran biologi
yang ga pernah saya pelajarin selama di SMK kmren, dan tips dari bang Sabda, cuma sayangnya aku ga disiplin, ga
ngelakuin DP jadinya belajarnya ga maksimal dan akhirnya dinyatakan Tidak Lulus(lagi) untuk tahun ini :")
Terima Kasih sebelumnya zen, bang Sabda dan tutor2 lainnya juga ")
Semoga kali ini aku bisa lebih disiplin lagi belajarnya, insya'allah ")
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 10, 2016 12:08:40 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!)
lendi larici
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://www.facebook.com/lendi.larici

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 56 Jakarta
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q11: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran,
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika & 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.
Hello gw Lendi Larici, saat gw tulis tulisan ini status gw itu masih camaba Fisika UI dan gw bakal kasih tau testimoni
gw tentang zenius.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 10, 2016 2:54:29 PM
Last Modified: Sunday, July 10, 2016 2:59:54 PM
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IP Address: 202.67.42.35

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

www.facebook.com/beraion7

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Kebangsaan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat 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
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.
Pengalaman pertama pake zenius, cara nyampein materi nya asik. Bahasa nya mudah banget di pahami. Gak buat
muter-muter kayak di kelas. Kalo di zenius langsung kena ke materi.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 10, 2016 3:21:18 PM
Last Modified: Sunday, July 10, 2016 3:31:47 PM
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IP Address: 114.4.78.116

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/Nuri Khonsa Auliarti

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 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 Ilmi Teknologi Hayati - Program Rekayasa
Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
For my dearest mentor di zenius, especially @sabdaps.
Words can't describe how grateful i am to know you guys.
I just want you to know. I did it! And it's all because of you.
Because of you I didn't give up, and now here i am. Accepted in your beloved almamater, ITB.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 10, 2016 8:08:20 PM
Last Modified: Sunday, July 10, 2016 9:52:13 PM
Time Spent: 01:43:53
IP Address: 114.121.154.9

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/inescyntia

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMAN 2 Cibinong
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama kali gue coba sign up as regular member pelajaran pertama yg gue buka adalah biologi kelas 12 dan saat
itu gue rasa materi bioliginya biasa bgt standar (yg gue dengerin bukan suara pras, tp suara cewe gatau siapa)
jujur, gaseru soalnya materi yg dijelasin doi persis bgt kayak di teksbook kek copas aja gitu nothing special ehehe
(beberapa bulan berlanjut tanpa gue dengerin zenius lagi) tapi banyak temen gue yg ngomongin zenius terus."GILA
seru bgt ya pras kalo ngajar, Sabda apalagi dabest lah!, langsung ngerti gue. Gaperlu sekolah lagi deh kayaknya
wkwkwk" kira2 gitu ocehan temen2 gue. Karena penasaran gue buka lagi deh tuh zenius pake akun temen gue. Asli
waktu gue dengerin Sabda, langsung jatuh cinta deh... sama zenius hehe. Walaupun akhirnya gue masih belom
lolos sbmptn dan harus ngulang setahun. Menurut gue zenius asik bgt buat jd temen belajar apalagi buat anak2 yg
sibuk atau mageran kayak gue.
kritik dan saran : semoga semua materi biologi sma bisa di cover sama Pras SEMUA, kalo bisa di tiap video zen
dibikin report erorr nya jadi kalo kira2 ada video yg salah atau kurang teliti bisa segera diperbaiki. Gue harap zenius
bisa makin bikin konten yg menggugah jadi ga ngebosenin dan mirip teksbook (kata2nya). Semoga sabda segera
nulis di blog zenius lagi, banyak bgt yg nungu tulisan dia asli.
Udeh gitu aja. Maap kepanjangan. Makasiii
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, July 11, 2016 12:48:01 PM
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IP Address: 180.244.49.219

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

Respondent skipped this
question

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan,
dll... )
SMA Negeri 8 Kota Tangerang
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas
Padjajaran, dll..
Universitas 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
Pemanfaatan sumberdaya perikanan
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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.
saya baru tau tentang zenius kelas 12. banyak temen2 saya yang menggunakan zenius, mereka juga
rekomendasiin ke saya. tapi saya tidak begitu tertarik. gimana engga, di rumah saya tidak ada wifi. sedangkan
zenius belajarnya online. jadi saya tidak begitu tertarik buat pake zenius. tapi kerennya temen2 saya yang
menggunakan zenius sejak lama tembus sbmptn. malah ada yang tembus ITB kurang keren apa coba. pokoknya
banyak banget deh temen saya pengguna zenius yang tembus sbmptn 2015. nah saya sendiri ga tembus sama
sekali. bahkan ujian mandiri pun aja ga ada yang tembus.. parah bngt deh saya nge down nya.. nah saya
memutuskan untuk mencoba lagi tahun depan. menggunakan zenius untuk setahun dan memulai lagi dari awal biar
tembus sbmptn. btw cita cita saya itu pengen masuk ipb biokimia. saya juga punya rencana lain, karena bahasa
inggris saya masih parah banget saya pergi ke kampung inggris. disana saya kebablasan sampai bulan feb. nah
saya pulang maret langsung belajar di zenius. pertama saya belajar mtk.. dan mtk di zenius itu sesuatu banget.
saya ngertiii banget dan jadi suka mtk. entah kenapa saya dua bulan cuma belajar mtk dan kimia. karena dua
pelajaran itu di zenius seruuuu banget.. saya juga belajar tpa stan di zenius. karena saya juga ikut ujian stan..
pokoknya yang paling berkesan di zenius itu MTK nya. ka cs sesuatu banget deh ngejelasinnya. saya sampe kesel
coba dari tahun 2015 saya udh buka2 zenius ga lagi akhir2 gini.. dan tpa nya juga ngebantu banget..
dan lagi ngerjain sbmptn nya saya ngedown berat. ternyata tahun kedua lebih berat dari pada tahun pertama. dan
sbm tahun 2016 itu lebiiiihhhh susah dari pada tahun 2015. menurut saya loh ya. soalnya tpa nya aja susah banget..
padahal saya pengen pengen perfect di tpa nya. dan di saintek saya pengen full di mtk dan kimia. ternyata kimia
mtk nya juga parah sekaliiii..
sedih banget deh lagi selesai ujian sbmptn. karena saya yakin banget ga lolos.. oh iya saya ikut ujian stan dan saya
lolos sampe akhir saya dapet d1 pajak. dan sbmptn pun saya dapet di pilihan ketiga.
akhirnya saya ambil stan. tapi pengalaman sbmptn ini sesuatu banget deh apalagi sama zenius. zenius buat saya
jadi sukaaa banget sama mtk. jadi saya sampe ambil mtk unpad dan mtk ub buat sbmptnnya.. heheh
pokoknya menurut saya ga ada yang sia sia deh pake zenius.. thx buat semuanya zenius sukses terus buat semua
pengguna dan tutor2 zenius!!
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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!)
Saiful rizal
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

Respondent skipped this
question

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

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

https://www.facebook.com/nurul fajriah

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN
2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Febia Dwiana Cindy Kalista
Q6: Sebutin alamat Facebook kamu dong! (contoh :
https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops , dll... )

https://m.facebook.com/febia.kalista

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 KRAKATAU STEEL 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 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 Sastra, Jurusan Sastra Jerman
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Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue pejuang SBMPTN selama 2x haha. 2015 & 2016. Oke gue mau cerita secara kronolgis (cieileh)
Oke dimulai thn 2015 gue adalah siswi galau yg gatau mau masuk kuliah jurusan apa, gue suka banget kesenian
apalagi gambar. Tapi gue ga terbesiy buat ngejar itu karena ortu gue kurang setuju nah loh galau lah gue. Gue dari
jurusan IPA. Jujur gue ga ada passion kulia di IPA dan pada akhirnya gue pas SBMPTN 2015 gue isi asal
jurusannya. Gue pun juga belajar asal2an. Gak niat bgt dah. Gue thn 2015 selalu gagal dari SNMPTN, SBMPTN,
dan UM. Setelah itu gue down bgt gue stress tingkat dewa. Gue sama ortu gue mau di masukin salah satu
bimbingan belajar. Tapi gue males soalnya kelas alumni kuotanya ga terpenuhi dan itu kelas IPA. Gue ga ada
passion. Gue juga males bimbel di luar gue emang mageran jadi gak heran gue gak niat. Terus kapan gue nemuin
Zenius? Waktu ada mahasiswa PKL di sekolah gue pas kelas 11, beliau nunjukin video dari zenius dan gue liat kok
seru ya asik gitu tapi pada saat itu gue ga terbesit beli voucher. Eh pas bulan Agustus 2015 pas gue lagi stress
tingkat dewa gue baru inget ada bimbel online Zenius. Gue beli dah vouchernya diem2. Gue takut ortu gue marah
soalnya ortu gue mau lesin gue di bimbel itu. Gue pun belajar diem2 juga haha. Ada sedikit cerita lucu nih pas gue
lagi belajar ekonomi kan yg tutor om Sabda tuh trs gue streaming pake hp gue, ya gue ga pake earphone jadi
kedengeran kan suaranya om Sabda. Nah gue belajar diem2 di kamar gue tutup pintunya ada suara om Sabda
eeehh..di kira telfonan sama cowo gue sama ibu gue jiaahh maaf ya om Sabda itu hanya tuduhan belaka --".
Okeee gue belajar rutin cuma pake Zenius, gue juga buka blog Zenius buat motivasi diri gue dan banyak tips di blog
juga. Gue rajin banget deh mantengin Zenius. Dan pas gue beli voucher pun gue udah punya niatan buat sebrang
jurusan haha. Yang pertama karena gue gapunya passion kuliah di IPA, yang kedua gue tertarik banget sama
Jerman.
Gue pada saat itu di bantu bgt sama Allah. Gue di pertemukan sama Zenius dan gue menemukan les bahasa
jerman di kota gue. Karena di kota gue sebelumnya ga ada les bahasa jerman. Jujur aja gue lemah di bahasa kok.
Tapi gatau kenapa ini kaya udah di atur. Gue di bantu banget karena nantinya gue bakal kuliah di bahasa jerman.
Gue disiapkan buat tes masuk kuliah oleh zenius dan gue disiapkan basic kuliah gue nanti oleh les bahasa gue.
Gue bersyukur banget gue di kasih petunjuk yang sangat jelas. Dan kegagalan gue dulu itu pelajaran buat gue. Gue
harus berusaha keras buat dapetin apa yang gue mau. Beneran dah ini bantuan Tangan Allah yang paling buat gue
terharu gue disiapin dua2nya ya buat tes masuk PTN dan basic kuliah gue nanti. Alhamdulillah banget. Vielen dank
für Zenius!!!
Gue mau doain para tutor2 Zenius semuanya semoga apa yang kalian mau dipermudah segalanya karena kalian
udah mempermudah kami ( pejuang SNMPTN, SBMPTN dan UM) untuk dapet apa yang kami mau.
Makasih banget Zen buat kado terindah gue di tahun 2016.
"Selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN 2016 di Pendidikan Bahasa Jerman - Universitas Negeri Malang"
Kalimat yang ga akan pernah gue lupain di hidup gue. Karena masa depan gue berawal dari kalimat ini.
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#361

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, July 15, 2016 7:01:36 PM
Last Modified: Friday, July 15, 2016 7:18:49 PM
Time Spent: 00:17:13
IP Address: 114.125.29.124

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

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

https://www.facebook.com/ulfah.sihaloho

Q9: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya 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 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 Ekonomi 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.
seeruuu banget malah gue sering begadang nonton zenius karena ngga inget waktu. paling suka dengerin suara
sabda di ekonomi tambah ngerti sama ekonomi :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, July 17, 2016 1:58:06 AM
Last Modified: Sunday, July 17, 2016 2:27:05 AM
Time Spent: 00:28:58
IP Address: 112.215.63.59

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2016

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reza Aprinia
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 2 Tambun Selatan
Q10: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2016 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

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

Respondent skipped this
question

Q15: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2016? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu
yang positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah pake zenius tuh pastinya merubah pola pikir gw, gw jadi suka belajar dengan alasan yang jelas(karena mau
dapet ilmunya) bukan hanya sekedar belajar buat nilai, terus lupa gitu aja. sampai sekarang nempel banget di otak
gw apa yg selama ini gw dapet dari zenius. Dan, kemarin alhamdulillah ngerjain sbmnya lancar karena udah ngerti
konsepnya, terutama di soal soshum. Tapi, gw belum dapet di sbmptn tahun ini hehe. InshaAllah tahun depan gw
pasti nyoba lagi dan pastinya belajar di zenius lagi (jd curhat). Pokoknya makasiiih bgttt ya zennn, walaupun belum
bisa nembus ptn, proses saat belajar sbm bareng zen itu hadiah terbaik selain hasil! :)
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