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

Nabilah Amalia Safira

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

@nabilah_amalia

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

engga punya

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

nabilah.amalia@gmail.com

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

SMAN 2 Tangerang Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 4:52:58 PMWednesday, April 26, 2017 4:52:58 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 4:54:27 PMWednesday, April 26, 2017 4:54:27 PM
Time Spent:Time Spent:  00:01:2800:01:28
IP Address:IP Address:  114.121.158.45114.121.158.45
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

Ahmad Syehan

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

@AhmadSyehan_as

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

SMAN 1 Cirebon

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Thanks zenius, berkatmu nilai raportku besar, terutama fisika dan mtk wajib(95)

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:00:28 PMWednesday, April 26, 2017 5:00:28 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:03:44 PMWednesday, April 26, 2017 5:03:44 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:1500:03:15
IP Address:IP Address:  112.215.64.8112.215.64.8
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Tubagus Irkham

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

@tbirkham

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

https://m.facebook.com/hamhamtb

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

tubagusirkham@gmail.com

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

SMA Negeri 9 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Informasi - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:06:45 PMWednesday, April 26, 2017 5:06:45 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:12:52 PMWednesday, April 26, 2017 5:12:52 PM
Time Spent:Time Spent:  00:06:0700:06:07
IP Address:IP Address:  139.193.190.254139.193.190.254
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngaruh bgt apalagi dulu gacuma buat nilai bagus di rapot karena nilai cuma hasil sampingan doang, tapi gue 
ngerti apapun yang gue pelajarin di zenius karena konsepnya dapet banget! Dan Alhamdulillah gue bersyukur bgt 
karena kehendak Allah SWT dan juga doa + usaha gue dibantu oleh zenius gue bisa keterima di Teknik Informatika 
ITS. Semoga buat semuanya sukses ya!!

5 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



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

Mutiara Afifah Rabbani

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

@zeeyups

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

https://www.facebook.com/MutiaraAfifahRabbani

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

mutiarafifah@msn.com

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

SMA Negeri 9 Tangerang Selatan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik (Arsitektur) - Universitas Diponegoro

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:11:37 PMWednesday, April 26, 2017 5:11:37 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:22:23 PMWednesday, April 26, 2017 5:22:23 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:4600:10:46
IP Address:IP Address:  125.161.169.62125.161.169.62
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ngebantuu terutama fisika ;_; Jadi waktu itu ada tugas fisika presentasi per kelompok. Dan pertamanya bingung kan 
soalnya gak ngerti apa apa. Jadi pas malemnya aku langsung buka zenius dan ngikutin apa yang kak sabda 
ngomong dan.. catet ke kertas kecil. Alhasil presentasiku terkesan sangat "zenius" XD sampe temen temen 
melongo :( tapi bukan itu doang! Materinya juga aku paham banget sampe nilai bagus sendiri di kelas. Itu sedikit 
pengalamanku dengan zenius. Makasih banyak zen!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dewa Ayu Putri Wiradhani

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

@putriwiradhanii

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

https://www.facebook.com/aiiu.wiradhani

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

pdewayu@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Gianyar

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Brawijaya

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

aku belajar pake zenius jadi berasa tau segalanya, terus sekolah dan bimbel serasa gak ada gunanya semenjak 
ada zenius, wkwk aku jadi berasa pinter tau konsep hahah, intinya zenius membantu aku banget disaat temen2 aku 
belum pada ngerti sama materi yang diajar dikelas,. thx zen!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:13:59 PMWednesday, April 26, 2017 5:13:59 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:22:34 PMWednesday, April 26, 2017 5:22:34 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:3400:08:34
IP Address:IP Address:  36.85.192.14036.85.192.140

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017

#5

8 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



9 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



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

Vira Nalia Maharani

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

@viranaliam

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

https://m.facebook.com/vira.nalia.5?ref=bookmarks

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

Naliavira.vn@gmail.com

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

SMA Negeri 98 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas kesehatan masyarakat - Universitas Sriwijaya

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 4:54:04 PMWednesday, April 26, 2017 4:54:04 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:22:42 PMWednesday, April 26, 2017 5:22:42 PM
Time Spent:Time Spent:  00:28:3800:28:38
IP Address:IP Address:  125.166.95.241125.166.95.241
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebenernya gua udh tau zenius dari kelas 10 tapi ya taulah kelas 10 gimana, belom ada pikiran kuliah2an hehehe. 
Nah pas kelas 12 nih baru deh kepikirann nah gua mutusin deh buat les dan buat ngejar nilai di sem5 gua yg bener 
bener harus dikejarr karna nilai sem3 dan 4 gua bener2 anjlok sih menurut gua. Naik turun gitu:( jd gua bener2 
ambis sem5. Sampai akhirnya di sem6 disitu posisinya gua pindah rumah dan tempat les gua jauh dari rumah gituu, 
terus gua mkiran dah mateng2 apa mau lanjut apa gimana terus akhirnya gua mutusin buat ga les lagiii. Nah pas 
sem6 ini gua bener caricari tempat les gitu di google dan sampai akhirnya gua menemukan zenius, awaalnya gua 
cuma coba coba kan buka videonya eh ketagihan dan emang gua bener2 dapet banyak ilmu yg ga gua ketahuin 
dari guru guru. Soalnya zenius tuh ngajarin dari awal bangett bangett. Pas usbn un us dll gua bener2 belajar 
nongkrongin hape nontonin zeniusss!! Soalnya zenius amat lengkap. Nah awalnya gua juga mikir kan nanti gua sbm 
les intensif apa tetep zenius aja ya? Dan gua memutuskan yaudah lah zenius aja kan lumayan bayar intensif 
lumayan mahal sayang cuma intensif doang kenapa ga dari awal aja gua les dan gua juga udh tau cara ngajar si 
zenisu kalo di les belom tentu cara ngajarnyaa sama kayak zeniuskan:( eh pas tanggal 26 nih yaa gua benerbener 
doa sholat zikir minte restu ortu tementemen semuanya deh agar hasil snmptn gua lolos dan ternyata gua lolos:') ga 
nyangka soalnya di sekolah gua belum ada yang keterima gitu di unsri awalnya gua ragu bakal keterima apa engga 
soalnya alumni ngaruh, tapi kata bk coba aja kali aja kamu bakal buka jalur buat adek2 kelas kamu juga nanti. 
Yaudah deh gua coba. Dan akhirnya bener, et tapi sebelum snm gua udh jauh2 hari nyiapin buat sbmptn karna 
pertarungan yang sebenernya di sbmptn dan gua tetep belajar di zenius, pokoknya usaha gabakal ngehianati hasil 
deh!! Pokoknya gua suka banget cara ngajar zenius!! Dabest!!??
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Naurah Nadzifah

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

Respondent skipped this
question

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

https://m.facebook.com/naurah.nadzifah

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

naurahnadzifah93@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Depok

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Psikologi- Universitas Negeri Jakarta

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:11:52 PMWednesday, April 26, 2017 5:11:52 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:22:51 PMWednesday, April 26, 2017 5:22:51 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:5800:10:58
IP Address:IP Address:  112.215.65.161112.215.65.161
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gila, Zenius keren banget!!! Kalau belajar pake Zenius, pelajaran jadi lebih mudah dipahami. Udah gitu bisa diakses 
online maupun offline, bisa dimana aja dan kapan aja. Sumpah praktis banget! Lebih hemat! Btw gua jurusan IPS 
lohh... Hehehe...

Oh ya, makasih untuk sarannya ya, Zen. Gua inget banget pas Zenius ngasih saran, "Jangan pilih jurusan hanya 
karena prospek kerjanya aja. Tapi pilih jurusan dimana elo bakal menuntut ilmu dibidang itu sampe akhir hayat lo." 
Asooy... (ya kurang lbih bgitulah sarannya). Trus ada lagi saran dari Zenius yang ngena banget: "Jangan pernah 
membatasi dirimu!" Maksudnya, jangan pernah mikir kalau kita nggak bisa, kita nggak mampu, dll karena 
sesungguhnya pada saat itu kita sedang membatasi diri (kemampuan) kita untuk meraih kesuksesan (ngerti ga? 
Hahaha...Kalo gak ngerti, lo bs buka artikelnya atau beli Zenius sekalian//promosi//)

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

Yauman Muafa Muhammad

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

Ga punya

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

www.facebook.com/yauman08

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

Yauman.muafa@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Brebes

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Geologi - Universitad Diponegoro

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:13:06 PMWednesday, April 26, 2017 5:13:06 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:23:11 PMWednesday, April 26, 2017 5:23:11 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:0400:10:04
IP Address:IP Address:  112.215.172.72112.215.172.72

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

“GUE JADI PAHAM KONSEPNYA GINI”
“OH TERNYATA INI ASAL MUASAL RUMUSNYA”
"EH BRO, KOK GUE JD MALES LES YA SEJAK KENAL ZENIUS? BAIK LES DI SEKOLAH ATAU DI BIMBEL"

Zen! Itu yg gue ucapkan selama ini.
Gue kenal zenius awalnya dari bikin status Line, “Cara belajar sbmptn gmn ya guys?”

Kemudian ada yg komen, “Pake zenius aja”

Setelah itu kita chitchat akhirnya dia minjemin akun zenius dia ke gue untuk sementara.

Awalnya rada males juga ya buka zen, soalnya sayang kuota. Tapi semenjak gue beli xpedia, bisa berjam-jam gue 
nonton zenius. Meskipun kadang baru nonton 3-4 video eh ketiduran wkwk emang nih penyakit, semacam alergi 
belajar wk

---

Sebelum gue intens make Zenius, gue ikut TO SBM.
Yah itu TO pertama gue tanpa modal belajar, hasilnya PG 20%

Kemudian gue mulai intens make xpedia, akhirnya gue TO lagi hasilnya naik jadi 26%

Pas TO ke 3 PG gue naik jadi 36%, ya msh dikit soalnya itu baru 40% materi saintek yg gue pelajari sih. Tapi ini jadi 
bukti kalau zenius ngefek di otak gue, gue jd cerdas dikit lah wk

---

Last, disaat asyik-asyiknya belajar zenius, alhamdulillāh gue lolos snmptn :)

---

Udah gue mau cerita itu aja wk sorry kalau kacau penulisan & isinya wk
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Eka Ricky Prasetyanto

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

@eka__ricky

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

Respondent skipped this
question

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

ekaricky10@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Karawang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik - Universitas Padjajaran

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebenernya make zenius dr kelas XI jg belajarnya msh males2an, tp materi yg disampaikan sama zenius terbaikk 
deh, apalagi matematika sama sejarahnya!!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:24:18 PMWednesday, April 26, 2017 5:24:18 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:30:03 PMWednesday, April 26, 2017 5:30:03 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:4500:05:45
IP Address:IP Address:  223.255.225.72223.255.225.72
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Asti Nuswantari

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

@astinuswantari

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

https://www.facebook.com/astinuswantari

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

Astinuswantari67@gmail.com

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

SMAN 5 Kota Bengkulu

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

STATISTIKA - Institut Pertanian Bogor

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:28:02 PMWednesday, April 26, 2017 5:28:02 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:36:55 PMWednesday, April 26, 2017 5:36:55 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:5200:08:52
IP Address:IP Address:  36.77.69.1436.77.69.14

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue pengguna zenius sejak kelas 12 semester 1. Dan kerasa banget bedanya sebelum dan sesudah pake zenius. 
Terutama biologiiii  .. biologi terutama dri abang pras membuat gue merubah mindset biologi yg penuh hafalan 
mnjadi trnyata biologi bisa seasyik inii. Selalu excited kalo di depan laptop bukak bio zen. Semoga sukses terus 
zennn. Terima kasih atas ilmunya yg ngga ternilai harganya
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Firmansyah Calvin

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

@FirmanCalvin

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

https://www.facebook.com/firman.calvin

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

firmancalvin@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Sidoarjo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius luar biasa! Bener-bener ngerubah mindset gw tentang belajar. Jujur aja, sebelum kenal zenius mindset gw 
hanya pada nilai, bukan pada prosesnya. Karena kenal zenius juga gw jadi sering eksplore ilmu lebih dari 
seharusnya. Gw bahkan pernah bolos sekolah demi belajar pake zen wkwk

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:36:54 PMWednesday, April 26, 2017 5:36:54 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:41:43 PMWednesday, April 26, 2017 5:41:43 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:4900:04:49
IP Address:IP Address:  115.178.250.153115.178.250.153

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ikrami Dinasaputri Damanik

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

@jeonkookikrm

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

https://www.facebook.com/ikrami.putri

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

ikrami.putri@gmail.com

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

SMA NEGERI 2 MANDAU - Duri Riau

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Sumatera Utara

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 5:19:08 PMWednesday, April 26, 2017 5:19:08 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 5:45:47 PMWednesday, April 26, 2017 5:45:47 PM
Time Spent:Time Spent:  00:26:3800:26:38
IP Address:IP Address:  202.67.44.17202.67.44.17
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Firstly, Alhamdulillah...... . Gue pake zenius karna desperate mikirin masa depan gue bakal kuliah apa ngga..dan 
satu satunya cara yg buat gue gak hopeless yaitu ikutan sbmptn 2017 makanya gue make zenius. Ehh..semua 
kesempatan masuk ptn perluu dicoba kan..jadi gue juga ikut snmptn 2017, gue udah konsultasi sama kakak gue jadi 
eng ing eng gue milih prodi sastra di usu karna gue tinggal di daerah sumatera dan karna kondisi keluarga gue yg 
mau pindah kesana. 

Zenius itu asik,  buat gue anteng anteng kalo mau UN karna gue ga kena panick attack yahh setidaknya gue udah 
usaha sama partner gue, Zenius of course.Dan Zenius bisa bikin gue more confident setelah dengerin tutor tutor 
ajaib nya apalagi Sabda ya ampun gila!! ada yaa orang cool banget karna ilmunya buat gue fall in love dan jadi an 
ambitious karna gue punya mimpi yg lebih spesifik dari diterimanya gue di USU dan itu cuma rencana sampingan 
gue utk persiapin diri gue nyari beasiswa kuliah ke luar negeri..boy. and lastly, semoga gue bisa nge-accomplish-in 
mimpi gue yg satu ini supaya terwujud.Goodluck buat gue dan thanks Zenius.Setidaknya gue bersyukur karna 
Zenius itu Exist. -ZeniusUser
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fida Lu'luka Al Karimah

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

@Fidaa699

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

https://www.facebook.com/fida699

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

fidala699@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Bandar Lampung

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FKIP Pendidikan Ekonomi - Universitas Lampung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Walapun aku pake zenius  di akhir semester, tapi sangat ngebantu banget. 
aku nyesel, kenapa gak dari smp aku e-learning disini. materi, soal-soalnya lengkap dan pembahasannya pun 
gampang dimengerti ditambah tutor - tutor yang gokil abis. Makasih zenius.net

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

Galih Fajar Fitra Ady

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

@galiholmes

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

Respondent skipped this
question

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

galihfajar00@gmail.com

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

SMA Negeri 12 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius Mantabh abis boi! Gua ngerti semua bab kimia buat sbm cuma seminggu, padahal gua gasuka kimia 
awalnya tapi mantabh kak yoki jelasinnya! (Bukan mau sombong tapi lo harus cobain sendiri hehehe). Gak cuma 
kimia mtk sama fisikanya mantab apalagi kalo master sabda udah menggunakan postulat2, layaknya harry potter 
menggunakan spell2nya, soal simak yang biasanya cuma bisa disimak sekarang bisa lu kerjain boi! Super worth it 
lah keluarin duit buat beli zenius, secara gua ga bimbel samsek. BINTANG 5!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Annisa Nurur

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

@annisanurur

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

Udh diapus

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

annisa.nurur@gmail.com

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

SMAN 70 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Statistika - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ngebantu banget! Apalagi buat test kayak Ulangan Harian, UTS, UAS gitu. Karena emg kita diajarin buat ngerti teori 
ngga cuma hafal rumus

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

Rhangga Adhiyaksa

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

Respondent skipped this
question

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

https://m.facebook.com/rhangga.adhiyaksa

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

rhanggaadhiyaksa@gmail.com

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

SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

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

Pilihan Kedua

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 6:13:29 PMWednesday, April 26, 2017 6:13:29 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 6:24:13 PMWednesday, April 26, 2017 6:24:13 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:4300:10:43
IP Address:IP Address:  36.70.177.20136.70.177.201
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dulu aku bingung cara belajar buat sbmptn,karena dari sekolah kan gada bimbingannya terus dari bimbel juga 
ternyata fokus untuk ngebahas soal ketimbang konsep jadi suka ga ngerti tiba tiba darimana datangnya 
penyelesaian soal.Nah trus cobain deh paje zenius,memang untuk satu materi jadi lebih lama tapi worth it karena 
konsep yang diajarin nanti cocok sama tipe soal sbm.Ternyata lebih mudah dimengerti asal kita udah paham 
konsepnya dulu
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Oktoni Nur Pambudi

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

@oktoni_

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

https://www.facebook.com/oktoni.naxspenziqa

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

oktonip@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Purbalingga

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri Kampus Ganesa - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 6:36:03 PMWednesday, April 26, 2017 6:36:03 PM
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gila zenius keren. Gue yg suka matematika dari SD jadi tambah suka. Gue yang kurang suka sama biologi jadi 
suka banget apalagi kalo yg njelasin Pras. Zenius ngebantu dalam memahami konsep. Rumus ngga dihafal tapi 
ujung-ujungnya hafal sendiri. Pokoknya walaupun gue udah dapet FTI-G ITB di SNMPTN gue ngga pernah nyesel 
belajar SBMPTN bareng zenius selama udah 1 tahun ini.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Aldia Maharani Padantyasari

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

@aldiamaharani

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

Respondent skipped this
question

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

aldiamaharani@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Purwokerto

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Padjadjaran

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 6:53:09 PMWednesday, April 26, 2017 6:53:09 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 6:58:11 PMWednesday, April 26, 2017 6:58:11 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:0100:05:01
IP Address:IP Address:  115.178.236.188115.178.236.188
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

Ahresty Miuradewi

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

@ahrestymd

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

Https://www.facebook.com/ahrestymiuradewi

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

Ahrestymd@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Purwakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Bisnis dan Managemen - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku suka banget kak pake zenius. Nempel bangett pelajarannya hehehe 
Kebanyakan yang dikasih dari zenius itu gapernah aku dapetin di sekolah jadi ngebantu banget. Apalagi pas UN , 
aku review semua materi dari zenius karena pas bimbel di sekolah keteteran. Makasih banget zenius❤

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 7:02:59 PMWednesday, April 26, 2017 7:02:59 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 7:06:18 PMWednesday, April 26, 2017 7:06:18 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:1900:03:19
IP Address:IP Address:  180.214.233.79180.214.233.79
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

RENDI FIRMANSYAH

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

@rendi_mo

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

https://m.facebook.com/rendi.firmansyah.16?refid=52&ref=opera_speed_dial&__tn__=R

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

rendiorangkeren@gmail.com

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

SMA Negeri 06 Merangin

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Kimia - Universitas Jambi

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 6:58:11 PMWednesday, April 26, 2017 6:58:11 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 7:20:28 PMWednesday, April 26, 2017 7:20:28 PM
Time Spent:Time Spent:  00:22:1700:22:17
IP Address:IP Address:  101.127.206.176101.127.206.176
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gua pake zenius mulai dari semester 1 kelas 12 sma , sebenarnya gua kenal zenius udah dari awal kelas 11 tapi 
gua gak punya uang buat daftrnya , terus gua selama kelas 11 ngumpulin uang jajan untuk beli voucher zenius dan 
alhamdulilah cukup :), gua sangat terbantu bgt sama selain murah biayanya gak sampe jutaan , dan juga zen 
ngebantu gua belajar materi di kelas 12 yg agak susah gua belajar ngerjain soal2 zenius ,dengerin penjelasan 
materi , itu ngebantu banget untuk ngertain tugas pr gua kayk mtk, kimia, fisika yg agak ribet soalnya, dan juga 
zenius ngebantu gua menghadapi ujian nasional 2017 gua lihat soal dan penjelasan un dari tahun2 yg lalu dan itu 
ngebantu bgt , dan juga gua paling suka sama panduan ujian nasional untuk setiap mata pelajaran( walaupun 
dikeluarinnya lama bgt, aturannya jgn 1 buln sebelum dong ) , dan juga gua rasa zenius ngebantu gua untuk lulus 
snmptn 2017 , karna nilai gua jadi lumayan bagus di kelas 12 , dan juga gue ngikutin semua saran tentang snmptn 
dari zenius mulai dari meletakan jurusab yg paling di pingib di pilihan pertama , dan juga sebelum memilih jurusan 
harus tanya dulu temen yang nilainya lebih tinggi milih apa, dan juga harus tau track record sekolah gua di snmptn, 
terima kasih zenius atas semua ilmunya.
Yang gua paling dari zenius yaitu ngejelasin materi dari dasar-dasrnya, terus videonya bisa diulang-ulang, bisa 
belajr kapan aja ini gua suka karna gua sering belajr tengah malem, gua suka banget sama tutor sabda pas dia 
ngejelasin tentang materi matematika itu rasanya nyambung bgt dan gampang di mengerti, terus pas pelajaran 
kimia itu juga enak , gara2 zen gua jadi jagi kimia haha....gua juga suka blog zenius itu keren banget sumpah 
artikelnya nyambung bgt apalagi artikel tentang sejarah perang dunia , keren banget,
Saran:
1.ada banyak materi biologi sma yang gak ada di buku pelajarn, jadinya gua bingung belajrnya soalnya gak sesuai.
2.Tolong dong supaya zenius jangan sering keluar sendiri, suka kesel kalau kyk gitu.
3.harga Zenius.net jgn dinaikin dong, biar banyak yg daftr hehe....
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Vaneissya Jihan Purwanto

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

@vaneissya

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

Respondent skipped this
question

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

vaneissyajp@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Nganjuk

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 7:12:43 PMWednesday, April 26, 2017 7:12:43 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 7:35:38 PMWednesday, April 26, 2017 7:35:38 PM
Time Spent:Time Spent:  00:22:5500:22:55
IP Address:IP Address:  101.127.206.173101.127.206.173
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah diterima di pilihan pertama. Ga nyangka banget zen, sumpah. Pertama kali tau zenius itu dari iseng 
browsing ngalor ngidul buat persiapan UAS kls 10. Pertamanya sih download soal2nya trus coba ngerjain. 
Menantang banget, njir. Akhirnya cuss liat pembahasan. Pada waktu itu posisi aku ga bimbel, soalnya aku males 
bimbel konvensional menurutku rame, banyak anak dan topiknya sama kek di sekolah. Pas aku buka pembahasan 
nomor satu, menurutku oke juga nih zenius. Trus pas lanjutin ke nomor selanjutnya gabisa dong kan masih guest. 
Then, aku daftar jadi member. Liat2 materi yang awal2 aja. Dan reaksi aku "Njir..., ini yang aku cari2 dari dulu. 
Model belajar beginian yang aku cari." Akhirnya, jadilah premium member selama 3 bulan. Gilak. Aku yang gatau 
apa2 tentang kimia akhirnya bisa ngerjain 80% soal UAS yang mana itu hasil sistem kebut 3 hari materi kimia ??. 
Sehabis UAS, aku habisin materi2 yang kurang. Pas rapor dibagi, Alhamdulillah bisa rank pararel. Akhirnya mantep 
pake zenius. Mulai kls 11 beli xpedia deh. Zenius ngebantu aku banget. Bukan cuma materi sekolah yang sesuai 
kurikulum but zenius is more than that. Ngembangin otak banget. Semuanya dirangkum pake konsep. Jadi gaperlu 
ngapalin rumus. Pokoknya tau konsep aja mudah. Pas dapet quiz dari guru utak atik pake konsep bisa lah dikerjain. 
Dan zenius membuat aku sendiri yakin aku bisa diterima di ITB entah itu lewat sbm atau snm. Aku gaterlalu 
berharap snm sih. But, Alhamdulillah diterima lewat jalur itu. Sekarang aku sudah saran2in temen2ku, saudara2ku, 
tetangga, kenalan ?? buat pake zenius. Dan semoga mereka cocok dan bisa lebih daripada aku. Makasih banget 
zen udah nemenin aku dari 5% smpek sekarang 90% lulus sma ?? makasih banget konsep2 yang nempel di otak 
dan bang sabda yang nempel di hati #tsaah terimakasih banget ya Tuhan udah mempertemukan aku dengan 
zenius di awal2 taun sma. Zenius semakin sukses dah. Semakin banyakin give away dan review buku2 berkualitas. 
Thanks zenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Najihatul Mujahidah

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

@Jiha_jii

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

facebook.com/najihatul.mujahidah

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

Jiha1506@gmail.com

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

SMAN 1 Jember

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertanian - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 7:35:04 PMWednesday, April 26, 2017 7:35:04 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 7:56:25 PMWednesday, April 26, 2017 7:56:25 PM
Time Spent:Time Spent:  00:21:2000:21:20
IP Address:IP Address:  202.67.40.12202.67.40.12
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah cita2ku ngisi testimoni di zenius keturutan juga:)) Intinya zenius ngrubah caraku memandang dunia. 
Aku jadi lebih kritis. Biasanya kalau aku gapaham suatu rumus dan minta penjelasan lebih ke temen2ku, mereka 
suka kesel soalnya aku mesti tanya "kenapa kok rumusnya gini?" dan mereka jawab "ya emang udah dari sananya 
kali." Lah kan. Masak alasannya kayak gitu. Nanggung amat :v Tp akhirnya setelah buka zenius, rasa penasaran itu 
akhirnya terjawab. Gara2 penjelasan zenius juga rumusnya jadi lebih nempel di otak. UN MTK n Biologi kemaren 
juga jadi kebantu gara2 zenius. Pokoknya zenius ngebantu lah. Keren. Terutama Pras dan Sabda yang kece parah. 
Thanks Zen ♥♥ (maaf kalau jd curcol :v)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nora Attamimi

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

Gapunya twitter

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

https//www.facebook.com/noraattamimi

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

nora99@live.nl

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

MAN 3 Malang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Brawijaya

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 8:06:52 PMWednesday, April 26, 2017 8:06:52 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 8:17:14 PMWednesday, April 26, 2017 8:17:14 PM
Time Spent:Time Spent:  00:10:2100:10:21
IP Address:IP Address:  125.164.126.218125.164.126.218
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pake zenius buat bantu belajar karena aku sengaja ga ikut bimbel apapun. Terlalu males buat ikut bimbel hahaha. 
Sekolah udah seharian gini..
Alhamdulillah, membantu banget. Aku suka baca artikel-artikelnya, tips-tipsnya, nambah wawasan lah. Sukses 
terus buat Zenius. Terus memperbaiki sistem, akan sangat membantu jika pada video-video penjelasan semuanya 
diberi judul singkat yg menjelaskan isi video tersebut, karena skrg masih sering menjumpai video yang hanya diberi 
judul nomor (video 1, video 2, dst)
Ohya, mohon review dari aku dan data-data pribadi yg diatas tetep anonim ya. Cheers!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Anggita Veronica Marthin

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

@anggiemarthin

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

https://www.facebook.com/anggiemarthin

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

officialanggie@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 8:19:28 PMWednesday, April 26, 2017 8:19:28 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 8:30:40 PMWednesday, April 26, 2017 8:30:40 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:1100:11:11
IP Address:IP Address:  36.76.255.3236.76.255.32

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017

#24

44 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Seru banget belajar sama zenius! Dari awal kelas 12 aku udah belajar SOSHUM di zenius.net biar matang pas 
SBMPTN. Tp alhamdulillah udah lolos SNMPTN. Masih ga nyangka lolos HI UGM yg notabene prodi favorit padahal 
aku anak IPA. Walaupun begitu, ga sia-sia deh aku belajar SOSHUM di zenius dari awal, karena ilmunya bakal 
nempel terus. Maju terus zenius!

45 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



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

Nethania Dinari Ramadhani

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

@NethaniaDinariR

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

https://www.facebook.com/nethaniaarkan

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

nethaniadinari13@gmail.com

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

SMAN 101 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 8:39:59 PMWednesday, April 26, 2017 8:39:59 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 8:47:52 PMWednesday, April 26, 2017 8:47:52 PM
Time Spent:Time Spent:  00:07:5300:07:53
IP Address:IP Address:  125.161.51.42125.161.51.42

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zen, sebelumnya gue mau ngucapin terimakasih sebesar besarnya buat tutor2 kece abis parah!!  Anjir gue 
ganyangka sama sekali gue bakalan diterima di salah satu pilihan jurusan yg gue mau yaitu Sastra Prancis UI zen.  
Sumpah, gue milih SNMPTN UI itu berkat baca strategi di Zen!  Gue hnya milih satu jurusan yaitu Sastra Perancis 
UI. Pdhl dr sekolah gue tuh blm pernah ada yang tembus rekor snmptn diterima di ui semuanya sbmptn sm simak 
gitu.  Trs banyak bgt yg nyangkal awalnya gue milih jurusan ini grgr gabakal gue tembus di UI termasuk guru BK 
gue.  Tp gue tetepin hati gue buat bulat tekadnya milih UI, gue inget banget Zen blg kl gue milih jurusan SNM hrs 
ssuai yg gue mau dan yg gue yakinin gue gabakal nyesel.  So here I'm :") makasih banyak ya Zen!!  Lo ngebantu 
dan nemenin masa masa SMA gue yg nano nano ini rasanya :") wkwkwkwk semoga Allah bersama semua tutor Zen 
dan memberi keberkahan slalu di Zenius ya. Sukses terus Zen,gue bakalan kangen suara sabda sama pio sumpah 
aaaaaa thanks banget yaaa!!!!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ervine Chastine Marind

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

@VinneeThePooh

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

facebook.com/ervinechastinemarind

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

ervinemargo@gmail.com

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

SMA NEGERI 68 JAKARTA

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Gizi - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 9:56:18 PMWednesday, April 26, 2017 9:56:18 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:03:28 PMWednesday, April 26, 2017 10:03:28 PM
Time Spent:Time Spent:  00:07:1000:07:10
IP Address:IP Address:  36.84.148.8936.84.148.89

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pake zenius itu yang paling diinget adalah "KOTAK KOTAK" bang sabda. Pas kelas 12 gue berniat beli xpedia. 
Alhamdulillah dari hasil thr lebaran kebeli kan. Terus di zenius kata kata yang terngiang itu "Jangan sampe mau 
dikalahin sama soal". And then, yang paling berkesan sih ya, meet and greet pengguna xpedia 2.0 di upnormal 
tebet. Ketemu Kak qom, bang sabda, bang glenn, kak wilo, bang yoki dan satu lagi saya lupa siapa namanya. Itu 
ketemu mereka langsung bikin gue semangat. 
"Pokoknya gue harus jadi kayak mereka. Orang orang genius gini dan berilmu. Yang ga lelah nyari ilmu". Terus 
yaaa percaya atau gak, ada suatu hari dimana gue mereasa galau banget kalau belum dengerin zenius. Thanks 
zenius!! Lo ga hanya ngubah gimana cara belajar gue, tp ngubah seluruh mindset gue menjadi pribadi yang lebih 
terus menerus ingin mencari ilmu! 

"Karena belajar bukan hanya sekedar nilai"
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Rizal Hidayat

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

rizaljaya100@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Semarang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Diponegoro

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:07:47 PMWednesday, April 26, 2017 10:07:47 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:15:15 PMWednesday, April 26, 2017 10:15:15 PM
Time Spent:Time Spent:  00:07:2800:07:28
IP Address:IP Address:  112.215.172.175112.215.172.175

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi begini, sebenarnya saya itu golongannya terlambat pakai zenius. Toh, saya hanya bisa pakai zenius buat 
persiapan USBN dan UNBK mengingat hasil USBN sedikit banyak menentukan kelulusan dan hasil UNBK sedikit 
banyak memengaruhi seleksi SNMPTN. Alhamdulillah, melalui pembelajaran intensif dengan voucher zenius, 
semua itu visa dilalui hingga akhirnya diterima di Ekonomi Islam UNDIP
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dzikrina Nailil Azkiya

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

@azkidna

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

https://www.facebook.com/azkiyav

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

Azkidna@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Cirebon

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:18:32 PMWednesday, April 26, 2017 10:18:32 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:35:08 PMWednesday, April 26, 2017 10:35:08 PM
Time Spent:Time Spent:  00:16:3500:16:35
IP Address:IP Address:  120.188.65.112120.188.65.112

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kenal zenius gara-gara artikel bang Glenn tentang buku-buku keren (saya jadi suka astronomi gara-gara artikel ini!) 
dan berlanjut baca semua artikel yang bikin saya ber-'Wah,  iya juga ya..' atau 'Kok keren banget bisa gini. Makin 
penasaran jadinya' 

Tapi itu masih belum beli zenius.  Masih belum kepikiran buat belajar bener dan ngerasanya masih kelas 10 ini,  
masih bisa main-main.  Sampai akhirnya awal kelas 11 ngerasa bego sendiri ga ngerti apa-apa sama kimia dan 
fisika.  Temen-temen yang lain sibuk les sana-sini,  privat di guru ini itu,  saya mau juga sih.. Tapi gimana yaa..  
Terus keinget zenius.  Mulai coba deh,  dan jatuh cinta sama cara ngajarnya. Semua tutor nya mantep banget..  
Ngajarinnya bener-bener dari yang dasar sampe kita bisa bikin analogi sendiri buat mahamin materinya.. Udah gitu 
bahasanya gak kaku,  asik parahh... Akhirnya zenius jadi salah satu sumber ilmu selama SMA.  

Dari zenius,  saya jadi tau hakikatnya belajar itu apa. Ilmu yang didapat tuh sebenarnya apa manfaatnya untuk kita.  
Zenius udah ngubah pola pikir saya terhadap belajar. Zenius mengarahkan saya untuk terus haus akan ilmu.  

Dan Alhamdulillah..  Kalau belajar berharapnya dapat ilmu,  nilai akan mengikuti dengan sendirinya.  Akhirnya, 
setelah pengumuman ini saya bisa belajar tanpa ada target tertentu yang membayangi. 

Thanks a lot zenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Risa Nurwahyuni

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

@risanurwahyuni

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

https://m.facebook.com/risa.dedeww?ref=bookmarks

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

risanurwahyuni@gmail.com

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

SAMA Negeri 1 Glagah Kabupaten Banyuwangi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Menurut saya belajar pakai zenius itu ngebantu sekali. Seperti yang Mas Sabda bilang, yang penting konsepnya 
bukan cuma hafalan rumus doang dan Alhamdulillah pelajaran di sekolah dan ujian-ujian kayak UN, USM STAN jadi 
gampang. Tapi kalau strategi SNMPTN, saya tidak ngikutin saran di blog, ikutin kata hati aja sih. Hehe

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:26:33 PMWednesday, April 26, 2017 10:26:33 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:35:19 PMWednesday, April 26, 2017 10:35:19 PM
Time Spent:Time Spent:  00:08:4600:08:46
IP Address:IP Address:  115.178.238.214115.178.238.214
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Melati Fransiska

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

@melatifran

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

Respondent skipped this
question

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

Melatifransiska859@gmail.com

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

SMAN 71 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosila Ilmu Politik - Universitas Padjajaran

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Selama pake zenius, Alhamdulillah nilai meningkat. Trus juga belajar persiapan SBMPTN dari zenius juga enak 
banget buat dipelajarin, cepat dipahaminyaa

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:35:08 PMWednesday, April 26, 2017 10:35:08 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:38:26 PMWednesday, April 26, 2017 10:38:26 PM
Time Spent:Time Spent:  00:03:1700:03:17
IP Address:IP Address:  120.188.67.166120.188.67.166
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Alim Kusuma

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

@AliimKusuma

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

https://www.facebook.com/aleim.kusuma

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

Alimkusuma26@yahoo.co.id

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

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan - Institut Pertanian Bogor

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:24:33 PMWednesday, April 26, 2017 10:24:33 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 10:46:35 PMWednesday, April 26, 2017 10:46:35 PM
Time Spent:Time Spent:  00:22:0200:22:02
IP Address:IP Address:  110.137.75.73110.137.75.73
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Saya merupakan tipikal seseorang yg kurang suka mengikuti les, karena pengalaman saya les pertama kali saat 
masuk SMP itu lebih banyak kendala dari pada pemahaman pembelajaran. Di les yg saya ikuti itu hanya 
memperkenalkan rumus yg ada di buku2, apalagi kalau berada di kelas lesnya dengan anak dari sekolah lain, kalau 
mau nanya misalkan ada materi yg kita belum mengerti itu susah banget, karena anak2 dari sekolah lain juga pada 
nanya, syukur2 kalau bab materinya sama, kalau materinya udah beda bab ya mau gimana lagi? 
Saya nyari solusi, awalnya sih belajar2 dari internet sampe akhirnya ketemu sama zenius. Awalnya ya kurang 
tertarik, pas ngeliat video pertama (maklum status akun masih tamu) ternyata menarik banget, pemahaman akan 
KONSEP yang begitu waduh, top banget dah. Akhirnya saya mulai menggunakan zenius dari SMP buat masuk 
SMA favorit dan waktu SMA saya pakai buat ulangan + PR + ujian, alhasil nilai rapor yg alhamdulillah dan akhirnya 
dapat diterima di jalur SNMPTN 2017. Saya juga menyaranin banget buat kalian semua, karena disini kalian 
ditekankan buat pemahaman konsep dari pada ngandelin rumus, terus bisa dipake kapan aja kalian butuh, selain itu 
di zenius juga dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan. Terima kasih banyak zenius^^
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Deasy Fatma Arini

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

@deasyfatmaa

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

https://m.facebook.com/dea.arini.12?ref=bookmarks

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

deasyfatmaarini@gmail.com

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

SMKN 1 Cibinong

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Negri Jakarta

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 10:56:21 PMWednesday, April 26, 2017 10:56:21 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 11:02:05 PMWednesday, April 26, 2017 11:02:05 PM
Time Spent:Time Spent:  00:05:4300:05:43
IP Address:IP Address:  125.160.187.178125.160.187.178
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

makasih banget udah nemeninnn selama beberapa tahun inii eaaaaa, alhamdulillah keterima di unj pgsd tapi pilihan 
nya orang tua sih;( kan aku dari SMK ya kalo lewat snmptn tuh pasti didiskriminasi kan;(( makanya mau berjuang di 
sbm aja, ambil UI karna aku yakin, zenius kan udah sama sama aku terus, masa aku gabisa taklukin soal nya;( tapi 
kayaknya ayah sama mamah ga ngijinin deh kalo ngelepasin snm;( aku yakin orang tua selalu ingin yang terbaik 
untuk anak nya, btw makasih zen.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Adde Nanda Caesario Putra

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

Gk ada/gk aktif ??

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

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

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

nandaadde@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 LUBUKLINGGAU

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik pertambangan - UPN veteran YOGYAKARTA

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 11:06:53 PMWednesday, April 26, 2017 11:06:53 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 11:11:21 PMWednesday, April 26, 2017 11:11:21 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:2800:04:28
IP Address:IP Address:  114.125.28.32114.125.28.32
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pengalaman pake zenius ya. Aku inget satu nih. Pernah mantengin sbmptn fisika selama seharian. Tahu gk 
hasilnya gimana? Berasa kayak belajar 3 bulan. Mana gk terpukau.
Apalagi banyak blog blog keren yg bangkitin semangat. Plus nih ya pembahasan stannya yg tbi. Beuh, langsung 
nanceo dikepala. Pokoknya topdeh zenius, sukses selalu!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Olive Hateem

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

@olivehateem_

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

http://www.facebook.com/olive.hatim

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

olivehateem53@gmail.com

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

SMA Negeri 60 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Filsafat - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 11:10:55 PMWednesday, April 26, 2017 11:10:55 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 11:25:36 PMWednesday, April 26, 2017 11:25:36 PM
Time Spent:Time Spent:  00:14:4000:14:40
IP Address:IP Address:  115.178.194.213115.178.194.213
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak SD, gue termasuk murid yang (sok) aktif di sekolah. Segala jenis kegiatan dan ekstrakurikuler diambil, selama 
masih ada waktu luang tancep terus deh! Sampe pas SMA, gue sempat tergabung di ekstrakurikuler sinematografi, 
Taekwondo sekaligus kepengurusan OSIS. Di kelas 10, time-management gue masih aman-aman aja tuh. Sampe 
akhirnya mau kenaikan kelas 11, nilai gue mulai menunjukkan penurunan sampe harus melepas sinematografi dan 
Taekwondo.

Di sini, gue sadar kalo gue harus kembali mengejar ketertinggalan gue karena dari awal masuk sekolah udah ada 
niat untuk 'menabung' nilai buat SNM. Gue mulai rutin belajar di Zenius kalo ada materi yang kelewat karena 
keteteran tugas non-akademik. Tiap mau UH, UTS dan UAS pun gue baliknya ke Zenius karena serius deh, buat 
yang mikir 'belajar dari konsep' itu seksdar trik marketing Zenius doang, lo harus radain sendiri gimana jadi Zenius 
user. Nilai gue akhirnya kembali stabil dan terus naik sampe semester 5.

Sejak kecil gue gak pernah ikut les karena males bolak-baliknya. Termasuk ketika hampir temen sekelas gue 
intensif UN dan SBM di berbagai tempat les, gue stay sama Zenius. Tiap hari kerjaannya cuma ngabisin materi dan 
pembahasan soal deh. Sampe hari ini, pas lagi asik-asiknya bermesraan sama pembahasan soal matdas, ternyata 
tabungan nilai gue tembus undangan ke UGM, dan gue yang pertama karena sekian tahun terakhir belum ada yang 
bisa masuk. Thanks a lot, Zenius dan tutor-tutor kecenya. I owe you much. Salam kompak!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Farhan Azyumardhi Azmi

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

sonofkyrat99@gmail.com

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

SMA Negeri 49 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 11:44:52 PMWednesday, April 26, 2017 11:44:52 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 11:47:45 PMWednesday, April 26, 2017 11:47:45 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:5200:02:52
IP Address:IP Address:  202.62.19.125202.62.19.125
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

Taufik Rahman

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

@Taufik_Kun

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

https://www.facebook.com/topikfikman

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

taufik@sman2pangkep.sch.id

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

SMAN 2 Pangkajene (Pangkajene dan kepulauan, Makassar, Sulawesi Selatan)

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi) - Universitas Hasanuddin

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, April 26, 2017 11:34:52 PMWednesday, April 26, 2017 11:34:52 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, April 26, 2017 11:47:53 PMWednesday, April 26, 2017 11:47:53 PM
Time Spent:Time Spent:  00:13:0000:13:00
IP Address:IP Address:  202.67.36.248202.67.36.248
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius buat gw merupakan suatu pencerahan cara belajar, dari menghapal, baca berulang kali, baca menggunakan 
suara keras, tiru contoh ke belajar dengan menggunakan konsep. Jadi berkat zenius, belajar gw jadi lebih efektif 
dan efisien. berkat zenius juga, yg awalnya ikut klub ekonomi karena teman menjadi anggota klub ekonomi karena 
menyenangkan. berkat itu gw sempat beberapa kali masuk 3 besar ekonomi baik tingkat 
kabupaten/provinsi/nasional. meski begitu tetap saja ada materi yg kurang di zenius teori ekonomi sma.
Berkat zenius hampir semua mata pelajaran nilai gw meningkat. kok bisa? yah karena cara belajar yg disarankan 
itu, KONSEP. alhasil rata2 gw tiap semester meningkat, bahkan ada meningkat drastis. (walaupun sih semester 6 
turun, tapi yah gak kepake juga). Jadi zenius berperan dalam hasil snmptn gw.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Eldora Nadellia A

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

@eldoraanadellia

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

Respondent skipped this
question

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

eldoranadelliaa@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Bekasi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Indonesi

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 12:12:08 AMThursday, April 27, 2017 12:12:08 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 12:29:21 AMThursday, April 27, 2017 12:29:21 AM
Time Spent:Time Spent:  00:17:1300:17:13
IP Address:IP Address:  111.94.3.234111.94.3.234
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue pertama kali nemu zenius pas kelas 10 awal bgt. Ga sengaja liat di twitter zeniusenglish eh ternyata ada yg 
buat materi sma juga. Karena penasaran, akhirnya gue nyoba beli yg sebulan dulu. Gue inget banget dulu pertama 
kali make pas akhir uts kelas 10 semester 1. Dan kesan pertama langsung, "Gila, kok lengkap bgt? Kok gue 
langsung ngerti?!" Akhirnya ketagihan?? gue yg pas awal sma bener2 ga suka mtk, terus ga ngerti kimia, fisika, jadi 
suka. Kelas 11 gue akhirnya beli yg XPedia. Enak belajarnya ga ngandelin internet. Nilai-nilai gue makin membaik 
dan gue sempet dapet 1 paralel?? berkat bantuan lo, zen. Gue bener-bener bersyukur Tuhan mempertemukan gue 
sama lo zen:") ga ngebayangin kalo gaada lo gue bakal kaya gimana wkwk. Sounds cliché but it's true. Mindset gue 
tentang belajar cuma buat nilai juga berubah. Semenjak gue belajar sama lo, gue jadi suka belajar. Belajar jadi lebih 
asik. Kita diajarin buat paham konsep ga cuma ngapalin rumus. Beda sama di sekolah atau bimbel :) dan sekarang 
gue keterima di UI salah satunya berkat bantuan lo, zen :) Makasih zen atas 3 tahunnya yg bakal gue kangenin 
banget!:( sukses terus buat zenius!!!?? (P.s maaf ya kepanjangan hahaha)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Habibi arya anugrah

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

Ga ada bang

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

https://m.facebook.com/habibi.aryaanugrah.5

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

habibiarya92@gmail.com

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

SMA NEGERI 10 BANDARLAMPUNG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Mesin - Institut Teknologi Sumatera

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 12:25:54 AMThursday, April 27, 2017 12:25:54 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 12:35:43 AMThursday, April 27, 2017 12:35:43 AM
Time Spent:Time Spent:  00:09:4900:09:49
IP Address:IP Address:  202.67.42.18202.67.42.18
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gini dehhh....
Awalnya mah "zenius ??? Belajar pake konsep ???"
KUNO
Pasti belajar nya lama + ribet
Tapi gw ngerasa aneh aja, klo udh ngasih testimoni ke orang tapi gw sendiri belum nyoba
Udh deh gw nyoba beli paket yang setahun
A en je aye
Pertama kali : "heleh, kebetulan doang bisa begitu"
Kedua kali : "kok bisa ????"
Ketiga kali : "besok gw harus berhenti bimbel luar"
Dan ini bener broo, gw praktekin zenius pas ulangan tanpa hapal rumus bisa dapet nilai 8. Aneh kan ??? Tapi hal 
wajar buat anak zenius.
Kawan gw pada nanya "zenius itu ngayal bi, cara berpikir nya juga konvensional"
Tapi gua gak peduli boyyy
Pas kelas 3 gw mulai netapin hati buat gk les di bimbel luar, tapi karna gw ngerasa gk ada gawe dirumah akhirnya 
gw les di tempat luar buat ngambil soal soalnya doang. Tapi ternyata soalnya dari zenius juga. Kan ngehekkkk
Jadi nya pas bahas soal gw pantengin zenius deh. Hahahaha
Karena jujur aja mentor di zenius mudah dimengerti
Hasssekkkk
Kecuali satu sih.....
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Bangun Adi Wijaya

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

@bangunadija

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

Https:/www.facebook.com/bangunadija

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

Bangunadija@gmail.com

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

SMAN NEGRI 1 GADINGREJO

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Kehutanan -Universitas Lampung

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Seru nih, dimana lagi kamu bisa belajaar sambil tiduran! Dapet ilmunya dapet enaknya!

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 12:42:46 AMThursday, April 27, 2017 12:42:46 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 12:45:49 AMThursday, April 27, 2017 12:45:49 AM
Time Spent:Time Spent:  00:03:0200:03:02
IP Address:IP Address:  202.67.42.22202.67.42.22
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

HANA KAPILA NATANIA

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

@Nataniahanna

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

Respondent skipped this
question

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

Nataniahanna21@gmail.com

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

SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Adab dan Humaniora (Bahasa dan Sastra Inggris) - Universitas Islam Negeri Jakarta

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 12:43:22 AMThursday, April 27, 2017 12:43:22 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 12:54:13 AMThursday, April 27, 2017 12:54:13 AM
Time Spent:Time Spent:  00:10:5000:10:50
IP Address:IP Address:  115.178.211.124115.178.211.124
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah dengan bantuan zenius aku bisa nentuin apa aka strategi buat masuk PTN . Dengan bantuan zenius 
jg membuat aku mudah mengerjakan soal-soal UN , ngerjain PR ,dll . Dan dengan zenius aku bisa lebih praktis & irit 
ongkos dan tenaga karena zenius bisa digunakan dimana saja dan kapan saja , berbeda dengan bimbel-bimbel 
yang harus bertatap muka langsung . Dan ngerasa lebih keren aja gitu kalo ditanyain temen lagi nonton apa sih , 
nonton zenius lah . Tutornya juga kece-kece yang bikin semangat buat pake zenius , apalagi suara bang Sabda . 
Wkwk
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Andre Joshua M P

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

andrejoshua9@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pake zenius, belajar hal yg ga ngerti lebih mudah. Karna tinggal nyari topik yg dibutuhin. Jadi belajar lebih fleksibel.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 1:21:14 AMThursday, April 27, 2017 1:21:14 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 1:25:35 AMThursday, April 27, 2017 1:25:35 AM
Time Spent:Time Spent:  00:04:2000:04:20
IP Address:IP Address:  36.77.178.11836.77.178.118
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Alya Nur Hana

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

@hmsudahkuduga

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

https://www.facebook.com/alyongg20

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

alyanurh@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cilacap

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FISIP - Undip

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Baguss dan simple   tapi jarang ku pake ngantukan soalnya kl liat layar :(

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 1:54:51 AMThursday, April 27, 2017 1:54:51 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 1:56:48 AMThursday, April 27, 2017 1:56:48 AM
Time Spent:Time Spent:  00:01:5600:01:56
IP Address:IP Address:  107.167.112.219107.167.112.219
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mustafa AliAzmi Lubis

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

Respondent skipped this
question

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

https://m.facebook.com/profile.php

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

Mustafaaliazmi_lubis@yahoo.co.id || musauli34nabis@gmail.com

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

SMA Swasta Tamansiswa Cabang Kota Pematangsiantar

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Sumatera Utara || Fakultas Kedokteran - Universitas Malikussaleh

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulilah sangat membantu sekali. Dan matap jiwah. Zenius mamlu mendongkrat nilai saya :D

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 2:45:03 AMThursday, April 27, 2017 2:45:03 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 2:49:43 AMThursday, April 27, 2017 2:49:43 AM
Time Spent:Time Spent:  00:04:3900:04:39
IP Address:IP Address:  36.68.98.1036.68.98.10
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Faida Rani Estika

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

@success_faida

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

https://www.facebook.com/faida.jung

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

ranifaida@yahoo.com

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

SMA Negeri 1 Batang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Manajemen - Institut Pertanian Bogor

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 3:09:43 AMThursday, April 27, 2017 3:09:43 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 3:21:00 AMThursday, April 27, 2017 3:21:00 AM
Time Spent:Time Spent:  00:11:1700:11:17
IP Address:IP Address:  120.188.82.60120.188.82.60
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ga tau masih deg degan aja tadi pas buka muncul tulisan ijo 
Seneng gimana gitu
Buka pintu kamar langsung bilang ke ibuk
Aku pake zenius masih cupu masih baru kls 12 sma 
Suka banget kalo nonton biologi adeem gitu suaranya terus gampang nangkepnya 
Hehehe matematika apalagi toop deh buat zenius. Sempet pesimis sih kalau ga di trima. Emm sempet kepikiran 
gap year jg. Buat zenius makasih udah ngisi hari hari ku di kosan hehehe
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Moh. Deri Juniawan

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

@deri_juniawan

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

https://m.facebook.com/Deri.Juniawa

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

djuniawan21@Gmail.com

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

MAN Cibaliung / MAN 4 Pandeglang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains dan Teknologi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya saya agak pesimis sih sama Hasil SNMPTN tapi saya ikuti aja tuh saran saran dari zenius eh keterima. 
Terimakasih

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 3:48:37 AMThursday, April 27, 2017 3:48:37 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 3:57:54 AMThursday, April 27, 2017 3:57:54 AM
Time Spent:Time Spent:  00:09:1700:09:17
IP Address:IP Address:  159.203.47.217159.203.47.217
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Agna amalia rachmat

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

Agnaamaliaa

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

Respondent skipped this
question

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

Agnamalia27@gmail.com

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

SMAN 9 BOGOR

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

BISNIS - INSTITUT PERTANIAN BOGOR

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

Respondent skipped this
question

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 6:43:36 AMThursday, April 27, 2017 6:43:36 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 6:50:06 AMThursday, April 27, 2017 6:50:06 AM
Time Spent:Time Spent:  00:06:3000:06:30
IP Address:IP Address:  110.138.43.209110.138.43.209
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pakai zenius itu asik banget, walaupun gue orangnya sering ngantuk gitu kalo dengerin orang, tapi zen engga, 
karena penyampaian zenius itu enak banget, latihan soalnya banyak, jelasinnya enak, ngebuat pikiran gue jadi 
terbuka buat milih jurusan dengan nilai gue yang seadanya, terus gue paling suka, kalo pelajaran biologi, gue malas 
banget buat buka buku biologi karena tebel banget, tapi video dari zen itu singkat, padet, dan gue ngertiiii banget 
banget, THANK U SO MUCH ZEN. CINTA BANGET SAMA ZEN
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

FARAH L. ADIBA

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

@adiba865

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

Respondent skipped this
question

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

adiba865@gmail.com

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

SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

It helped me understand a lot of topics that I had not understand before. Everytime I learnt from Zenius, I was like 
"aaa, it's just like this my couldn't I get any of it before this huh?". It's definitely worth it. And I would be even better if 
I knew Zenius earlier. But still worked so well for me in the past 5 months.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 6:45:12 AMThursday, April 27, 2017 6:45:12 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 6:50:19 AMThursday, April 27, 2017 6:50:19 AM
Time Spent:Time Spent:  00:05:0600:05:06
IP Address:IP Address:  120.188.84.31120.188.84.31
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Benedicta Shania Miranda Hendarto

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

@shaniamiranda

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

https://m.facebook.com/shania.miranda.77?ref=bookmarks

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

mirandashan11@gmail.com

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

SMAN 15 Surabaya

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Brawijaya

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 6:42:28 AMThursday, April 27, 2017 6:42:28 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 6:51:38 AMThursday, April 27, 2017 6:51:38 AM
Time Spent:Time Spent:  00:09:1000:09:10
IP Address:IP Address:  139.0.230.133139.0.230.133
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

pertama kenal zenius aku ngerasa kaya cara belajarku berubah banget. dulu aku kalo belajar itu hafalan bukan 
pahamin konsepnya dan setiap bab yg aku pelajari itu jadi kerasa beban bukan malah enjoy. sejak kenal zenius aku 
baru sadar ternyata hafalan cuma bikin otakku semakin penuh dan malah ga nguasain materi apa2 sebenernya. 
akhirnya aku ngerubah pola belajarku dari yang biasanya biologi hafalan jadi tau banget konsep aslinya kaya 
gimana. mahamin konsep ngaruh banget sama hasil ujianku disekolah. zenius bantu aku banget selama aku dapetin 
nilai semester 3-5 dan zenius juga ngasi aku mindset selama aku nyicil belajar sbmptn. Thank you zenius sudah 
membantuku masuk ke universitas impianku ????????
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rohman Rona Gilang Pradana

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

@RonaGilang

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

https://www.facebook.com/rona.gilang

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

ronagilang29@gmail.com

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

SMAN 1 Bangsri

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Peternakan & Pertanian - Universitas Diponegoro

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 6:41:47 AMThursday, April 27, 2017 6:41:47 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 6:59:13 AMThursday, April 27, 2017 6:59:13 AM
Time Spent:Time Spent:  00:17:2600:17:26
IP Address:IP Address:  114.121.245.128114.121.245.128
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Cara belajar Zenius cukup menyenangkan. Beberapa materi yang tidak saya pahami saat diterangkan guru dan dari 
buku materi, dapat saya pahami lewat video zenius.net. Hanya saja, menurut saya, Zenius kekurang bahan soal 
atau latihan. Jadi, kalau saya belajar materinya, kemudian harus cari buku lagi untuk mengasah pemahaman saya 
dengan soal-soal yang beraneka ragam. Lalu, saran saya, bagaimana kalau diadakan fitur baru seperti Brainly, 
supaya kalau ada soal, tugas, atau PR yang masih tidak dipahami bisa ditanyakan online dan mendapat jawaban 
langsung?
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Hafidh Turmuji

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

@hafidhturmuji

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

facebook.com/hafidhturmuji

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

Hafidhturmuji@icloud.com

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

SMA Negeri 1 Ciwidey

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Manajemen Pemasaran Pariwisata - Universitas Pendidikan Indonesia

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

Pilihan Kedua

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

I was nuthead before Zenius, now i'm a metalhead, a kinda-clever metalhead.

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:04:45 AMThursday, April 27, 2017 7:04:45 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:07:35 AMThursday, April 27, 2017 7:07:35 AM
Time Spent:Time Spent:  00:02:5000:02:50
IP Address:IP Address:  112.215.45.137112.215.45.137
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Gian Rizqiyadi Putra

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

@gianrizq

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

Respondent skipped this
question

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

gianrizq@live.com

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

SMA Negeri 1 Kota Serang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:18:32 AMThursday, April 27, 2017 7:18:32 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:22:04 AMThursday, April 27, 2017 7:22:04 AM
Time Spent:Time Spent:  00:03:3200:03:32
IP Address:IP Address:  112.215.170.211112.215.170.211
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

MUHAMMAD RIZKI AFLAHUL MUZHIDIN

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

@mraflahul

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

https://www.facebook.com/muhammadrizkiaflahulm

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

rizkiaflahulm@gmail.com

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

SMAN AJIBARANG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan-Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 6:41:53 AMThursday, April 27, 2017 6:41:53 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:22:42 AMThursday, April 27, 2017 7:22:42 AM
Time Spent:Time Spent:  00:40:4800:40:48
IP Address:IP Address:  36.84.0.6736.84.0.67
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

First of all, saya mau ngucapin terimakasih buat Zenius karna telah menemani dan membimbing saya selama 2 
semester.
Saya berasal dari sekolah SMAN Ajibarang ( ngga tau kan ini sekolah darimana). Sekolah ini dari Banyumas 
Ngapak, tepatnya ini sekolah negeri paling ujung utara dari kota Purwokerto.
Saya mengenal zenius.net dari kelas 11 semester 2, setelah melihat tampilan dan cara ngajarnya saya langsung 
tertarik untuk jadi premium member. Saya putuskan untuk membelinya tapi saya patungan sama tema sekelas saya 
400rb dibagi 2..hehe ngirit gitu..
Saya sekarang agak menyesal karna zenius kepake cuma kalo mau ada ujian doang. Tapi pas ujian yaa lumayan 
bisa dan ngga bingung amat. Alhasil yaa saya cuma rangking pertengahan di kelas. Yang  aku paling suka dari 
zenius adalah cara bang sabda njelasin konsep sejelas-jelasnya, walo ya butuh waktu lama buat paham. 
KONSEP>>>>KONSEP>>>KONSEP>>>
Dan saat pemilihan jurusan di SNMPTN sya juga sempet membaca artikel dari zenius dan ikut zenius live di fb juga 
yang intinya strategi buat milih jurusan di PTN. Banyak juga artikel yang saya baca, eeh tapii pas milih saya agak 
random dan saran dari ibu "dah itu aja yang pertambangan ITB". Dan saya cuma nurut langsung aja cuzz saya pilih 
dan langsung difinalisasi. 2 hari setelah finalisasi sya baru nyari info tentang FTTM ITB..waduhhh syookk ternyata 
FTTM ITB termasuk dalam tingkat kesulitan yang tinggi buat masuk kesana. Agak down dan pesimis buat ketrima 
di snmptn.
saya sudah ngga peduli dengan hasil SNMPTN yang saya lakukan fokus buat SBMPTN dan UN. Terhitung mulai 
akhir maret 2017 saya belajar hanya dari zenius, begadang ndengerin mba wilona..:D, kuota internet cepet abis, dan 
BAHKAN saya pernah bolos sekolah cuma buat kejar Materi Matematika Dasar..bener2 All out dahh..UN pun saya 
lalui tapi ada materi yang kurang maksimal di fisika dan matematikanya,tapi yyaa sudahlahh..berhari-hari cuma 
mantengin laptop dan jujur aku ngga beli buku-buku bank soal lah, sukses sbm lah dll. Dahh cuma belajar di zenius.
Sudah sya ikhlaskan tentang SNMPTN..dan jreengg..jreenggg...tulisan dengan background warna hijau saya 
dapatkan FTTM ITB..Waaww alhamdulillah saya ketrima juga...ITB i'm coming..
Thanks Zenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sultan Aulia

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

@s_aulia_

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

https://www.facebook.com/L.Lawliet51

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

encar.carmuk@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 CIKAMPEK

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjajaran

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Memakai zenius itu sangan ngebantu karena disini saya selain mendapatkan ilmu-ilmu pelajaran sekolah juga 
mendapatkan motivasi dan gambaran akan masa depan yang diberikan oleh para tutor zenius. Jadi intinya terima 
kasih zenius udah jadi sarana belajar saya selama ini

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:27:03 AMThursday, April 27, 2017 7:27:03 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:31:55 AMThursday, April 27, 2017 7:31:55 AM
Time Spent:Time Spent:  00:04:5200:04:52
IP Address:IP Address:  36.84.148.21036.84.148.210
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Hanifa

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

@hanfuchan

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

https://m.facebook.com/hani.fua?ref=bookmarks

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

han41fa@gmail.com

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

SMA Negeri 38 Jakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:17:04 AMThursday, April 27, 2017 7:17:04 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:38:26 AMThursday, April 27, 2017 7:38:26 AM
Time Spent:Time Spent:  00:21:2200:21:22
IP Address:IP Address:  223.255.230.25223.255.230.25
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu banget buat belajar konsep terutama bagi gw untuk mapel2 matematika, fisika sama kimia.. 
walaupun gw telat berlangganan zenius nya tapi sejak smp gw udah tertarik untuk berlangganan.. cuma ortu masih 
agak ragu gituu makanya gw masih belum dibolehin untuk berlangganan.. tapi.. dari smp gw kepo2in gitu website 
zenius sebenernya belajarnya kayak gimana sih? Ternyata menarik gituu.. walaupun waktu itu contoh videonya 
cuma terbatas hehehe... zenius juga ngebantu banget buat gw belajar materi waktu gw kelas 10 11 (ini pk akun 
kakak kelas makanya bisa buka??) waktu itu gw ikut osn nah ini ngebantu juga buat gw belajar pelajaran fisika 
kelas 11 12 waktu gw masih gangerti samsek waktu masih kelas 10nya ?????? nah waktu gw naik ke kelas 12.. 
banyak ketakutan yg gw rasain saat itu di mana temen2 gw rata2 udah pada ambil bimbel a dan b yang termasuk 
bagus tapi untuk gw gw kurang cukup untuk ikut bimbel itu soalnya gak enak juga sama ortu kalo udah les mahal2 
taunya gak efektif.. jadi waktu kelas 12 semester 1 gw coba untuk berlangganan zenius kan gw bisa belajar kapan 
aja dimana aja sesuai sama kondisi gw.. dan akhirnya ortu pun mendukung gw.. walaupun gw gak ngambil bimbel 
dari luar.. tapi buat gw zenius sama bimbel gaada bedanya juga kok.. paling yang harus rajin dengerin videonya tapi 
worth it lah sama apa yng nanti bakal di dapet.. walaupun gak semua soal2 ada tapi konsep yang selama ini gw 
dapetin dari nonton zenius yang bikin makin kepo buat belajar terus hehehe waktu kelas 12 sem 1 terbukti nilai 
kimia gw naik drastis wkwkw (padahal kimia salahsatu pelajaran yg gak gw suka) ini soalnya waktu belajar buat test 
block sebelumnya gw nonton zenius.. jadi temen2 belum pada tau gw udah tau wkwk keren deh pokoknya bisa 
dipakai sesuai sama kebutuhan kaliann mau fokus di materi yang mana semuanya udah di pisah2 jadi gak perlu 
repot2 untuk buka2 buku lagi.. cukup buka laptop atau handphone bisa belajar apa aja yang kalian mau.. hehhehe 
yang paling ngebantu gw adalah dari segi finansial... zenius itu solusi banget buat gw karena bisa belajar walaupun 
gak les karena biaya les yang sekarang udah di atas 8 jutaan..pokonya zenius good ??

98 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



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

Isa Randra

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

@isarndr88

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

https://m.facebook.com/isa.randra1

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

isarandra@yahoo.com

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

SMA Kesatrian 1 Semarang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Fisika - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:21:24 AMThursday, April 27, 2017 7:21:24 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 7:45:26 AMThursday, April 27, 2017 7:45:26 AM
Time Spent:Time Spent:  00:24:0100:24:01
IP Address:IP Address:  36.80.199.14836.80.199.148
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gw mengikuti kata2 dari zenius yg kalo ga salah kyk gini "Jgn mengharapkan SNMPTN, persiapkan SBMPTN sejak 
dari awal, jika diterima di SNMPTN anggap saja itu adalah bonus!" Gw sama sekali tidak terpikirkan akan diterima di 
jalur ini(SNMPTN) mengingat gw berasal dari sekolah swasta yg ga terkenal, dari luar kota yg tidak mempunyai 
alumni di UI, dan ga melampirkan berkas penghargaab apa2 saat pendaftaran, tapi gw ga nyangkaa anjir gw malah 
di terima di jalur ini! Alhamdulillah.
Gw terimakasih bgt buat tutor di zenius yg udah mengisi materi, pembahasan soal, blog dsb khususnya guru2 
saintek Bang Sabda, Bang Pras, Kak Wilo, Bang Glenn dsb terimakasih bgt, kalian telah merubah gw menjadi lebih 
baik! 

The truth is.. Zenius keren dan gokil abis!!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Kiromil Baroroh

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

@kiromilb

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

https://m.facebook.com/kiromil.baroroh.9

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

Kiromilbaroroh2@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Pringsewu

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Lampung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:42:15 AMThursday, April 27, 2017 7:42:15 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 8:01:52 AMThursday, April 27, 2017 8:01:52 AM
Time Spent:Time Spent:  00:19:3600:19:36
IP Address:IP Address:  36.68.243.10636.68.243.106
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu banget deh pokoknya, tapi agak nyesel juga sih kenapa baru awal kelas 12 make produk zenius :'(  
Tutornya ngejelasinnya enak banget, mudah dimengerti karena kadang diselipkan pake bahasa gaul zaman 
sekarang ??
Terutama untuk pelajaran Sosiologi, gue jadi lancar ngerjain UH, dan nilai gue naik *seriously??* 
Dan materi yang dijelasin pun tetep teringat sampe sekarang karena yang dijelasin itu adalah "KONSEP". Berbagai 
saran, motivasi, dan strategi yang Zenius Blog share pun ngebantu banget untuk buka pikiran kita mengenai PTN, 
SNMPTN, SBMTPN, dll. Pokoknya Zenius seru deh!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Robiatul Adawiyah

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

@Robiatuladawhiya ada nya instagram

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

https://m.facebook.com/robiatul.adaadawiyah?ref=bookmarks

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

Wiyahatul08@gmail.com

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

SMAN 7 Cirebon

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Pendidikan seni tari- universitas pendidikan Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 7:54:04 AMThursday, April 27, 2017 7:54:04 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 8:02:00 AMThursday, April 27, 2017 8:02:00 AM
Time Spent:Time Spent:  00:07:5500:07:55
IP Address:IP Address:  180.214.233.22180.214.233.22
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Walaupun saya ke terima di bidang seni tapi nilai rapot  adalah hal nomer satu yang sangat berpengaruh, semenjak 
aku pakai zenius.net saya sangat  terbantu dengan konsep2 dan motivasi dari zenius .nilaiku semakin hari semakin 
membaik dan sampai guru-guru mengetahu bahwa aku pakai zenius dari print-an Pdf yg selalu aku di kelas. 
Pokoknya terimakasih sekali zenius.net udah membantu proses belajar ku dari kelas 11 SMA. Rasanya mendapat 
SNMPTN itu adalah salah satu nikmat tuhan yg tak bisa di dustakan.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhamad Anindya Hiroshi P

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

@anindyahiroshi_

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

https://m.facebook.com/anindyahiroshi?slog=35&seq=313415327&rk=0&st=user&fbtype=2048&refid=0&fref=search

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

Anindyahiroshi@gmail.com

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

SMA sekolah indonesia Kuala lumpur

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Bisnis dan Manajemen - Insitut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMP

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya saya hanya melihat kakak saya bertatap muka dengan komputer sambil belajar,saya tanya ternyata dia 
memakai zenius platform,dan saya akhirnya mencoba pada kelas 3 smp dan merasakan perubahan pola pikir 
dalam belajar ,tadinya belajar dengan menghafal sekarang belajar dgn konsep,pada sma saya pun demikian. 
Kebetulan saya sekolah di luar negeri,jadi tidak ada bimbel, sehingga teman2 pada heran kpd saya,"ini anak pinter 
darimana,padahal ga ada yg ngajarin sama sekali" akhirnya saya pun bisa belajar memakai zenius dgn 
nyaman,sampai akhirnya saya mendapatkan nilai yg konsisten. Saya pun ketika mengikuti perlombaan ekonomi di 
malaysia,hanya mengandalkan zenius,dan hasilnya luar biasa! Bisa menembus 3 besar! Terimakasih banyak 
zenius,saya bangga dan senang bisa menjadi bagian dari pembelajaran zenius!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nathania Vivian Hermawan

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

@VivianWhitford

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

Respondent skipped this
question

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

nathanvi65@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Magelang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Hubungan Internasional - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar bareng zenius itu asik banget. Pembelajarannya bikin aku paham betul sama materi-materinya, 
penyampaiannya santai banget. Aku juga sering baca blog Zenius tentang tips trik pilih jurusan di SNMPTN, dan itu 
cukup menolong aku dari kebingungan pilih jurusan. Big thanks lah buat Zenius. ??

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

Septifa Laelasari

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

@laelasarifa

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

https://m.facebook.com/septifa.laelasari

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

septifa.laelasari@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 JONGGOL

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya - Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMP

COMPLETECOMPLETE
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pakai Zenius bikin saya suka Matematika tapi tetap pada pendirian saya mempertahankan Ips sbg jurusan saya. 
Jadi saya anak Ips yg suka Matematika. Pakai Zenius bikin saya bisa berbagi sama teman-teman dalam hal 
pelajaran, lebih terarah, dsb. Zenius ngebantu saya berhasil lolos snmptn 2017 karena berkat Zenius nilai rapot 
saya stabi, saya sempat jd kandidat peserta Osk Ekonomi Kab. Bogor, dan saya sangat terbantu juga mengerjakan 
unbk kemarin.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Aulia Nila Safira

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

@aulianilasafira

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

https://www.facebook.com/aulianilasafira

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

aulianila07@gmail.com

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

SMA Negeri 3 Sidoarjo

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sastra - Universitas Negeri Malang

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

Pilihan Kedua

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Hmm, karena aku pengguna baru di kelas 12 jadi aku langsung pake buat belajar SBMPTN. Tapi asli meskipun 
belajar buat SBMPTN soal-soal tes waktu USBN  itu nyerempet kesana. Jadi aku bersyukur banget udah belajar 
sama Zenius. Ngena emang materinya. Teringat di otak lho Zen! Sukses terus ya, Zen!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lilih Muflihah

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

@LilihMuflihahh

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

-

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

Lilihmuflihah04@gmail.com

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

SMAN 1 CICALENGKA KAB. BANDUNG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan - ITB

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sumpah, voucher zen adalah 400k terworth it yang pernah gua abisin. Gua yang awalnya ga bisa fisika jadi 
kecanduan fisika meskipun ga jago. Bayangin dari nilai fisika gua di Sem 1 cuma 79, Sem 5 gua bisa dapet 90. 
Zenius tuh bukan sekadar ngajarin materi sampe bisa ngisi soal, tapi kita make konsep dasar yang dibikin asik jadi 
ga ngebosenin kayak belajar di sekolah _- makasih juga buat wejangannya Bang Sabda :3 aku padamuuuu. Gua 
juga make zenius XPedia punya temen dan sumpah itu sama asiknya. Tolong buat anak Indonesia makin paham 
kalo belajar tuh bukan soal gede gedean nilai, tapi emang buat ngukur sejauh mana kemampuan kita. Thx udah jadi 
pendukung anti nyontek, makasih banget. Akhir kata, gua sumpahin lu makin sukses Zen ! Wkwk sorry curhat, tapi 
serius gua sangat puas make zenius.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mu'tashimah Asshof

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

@Asshof_Anime28

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

https://www.facebook.com/mutashima.asshof

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

muthasima.asshof@gmail.com

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

SMA PLUS Permata Insani Islamic School Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Thursday, April 27, 2017 8:52:06 AMThursday, April 27, 2017 8:52:06 AM
Last Modified:Last Modified:  Thursday, April 27, 2017 10:46:04 AMThursday, April 27, 2017 10:46:04 AM
Time Spent:Time Spent:  01:53:5801:53:58
IP Address:IP Address:  139.192.140.49139.192.140.49

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2017

#63

115 / 147

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2017



Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Selama SMA, gue emang termasuk anak yang pintar. Selalu dapet ranking 10 besar Gue orangnya biasa aja. Ikut 
lomba ga pernah dapet juara. Gue juga emang termasuk anak yang suka males-malesan sih, hehehe. Gue kenal 
zenius.net pas kelas 10 yang ketika itu temen gue nyetel video Xpedia pas lagi UAS. Begitu gue kenal zenius, 
ternyata apa yang gue pelajari selama ini belum ada apa-apanya. Gue dari dulu udah terpaku yang namanya 
"Hafalan Rumus" dan itulah yang buat gue gak maju-maju. Gue baru beli voucher zenius.net pas kelas 12. Agak 
nyesel sih baru beli. Sejak gue pake zenius, gue jadi makin mudah buat ngerjain PR, tugas, ulangan, dan bahkan 
ngajarin adek dan teman-teman, hehehe. Gue jadi suka nurunin rumus-rumus fisika dan MTK. Pas gue daftar 
SNMPTN, gue awalnya ragu dengan pilihan gue. Gue dulu sempet daftar Teknologi Pangan dan Matematika 
UNSOED (maklum nyari aman karena banyak kakak kelas gue yang diterima disana). Akhirnya gue kena virus 
'Galau Jurusan'. Namun, gue mencoba cari-cari informasi terkait jurusan di SNMPTN. Dan akhirnya gue tertarik 
dengan prodi Teknologi Pasca Panen di SITH-R ITB. Passion gue emang ke prodi yang berhubungan dengan 
pertanian dan makanan sih. Ortu gue juga saat itu langsung mendukung gue buat masuk ITB. Tapi, hal itu malah 
membuat gue makin takut menjadi-jadi.
'Ntar kalo gak diterima gimana? Gimana nasib gue ntar?'.
Nah dan disitulah gue teringat kata-kata bang Glenn. Jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Daftar, dan lupakan. 
Setelah itu fokus belajar SBMPTN. Dan akhirnya gue nekat ganti prodi yang tadinya memilih 2 menjadi hanya 1 
dengan melampirkan sertifikat seadanya yang hanya tertulis sebagai 'PESERTA'. Apalagi sertifikat tersebut juga 
banyak kesalahan, terutama di bagian penulisan nama gue. Nama gue emang susah banget buat dieja. Gue pun 
mulai fokus SBMPTN. Gue belajar bareng temen-temen gue yang selalu setia sejak SD, hehehe. Gue jadi rajin 
nyetel video zenius.net. Belajar bareng bang Sabda, makin seneng sama pelajaran fisika dan MTK. Yang awalnya 
suka, jadi makin suka. Gue juga jadi suka sama biologi. Menjelang pengumuman SNMPTN, gue malah makin down 
dan gak pede dengan pilihan gue.
"Paling-paling gue gak bakal diterima di ITB. Kan gue jarang ikut lomba. Ikut lomba gak pernah dapet juara. gue 
orangnya biasa aja. Paling-paling gue gak diterima."
Gue merasa jadi anak yang paling negative thinking.  Gue deg-degan gak karuan sampai ga fokus belajar 
SBMPTN. Pengen cepet-cepet tau hasilnya. Pas hari H pengumuman, sebelum jam 2 siang, gue liat di sebuah grup 
katanya ada web yang udah gak ada countdown-nya. Gue cek di web itu, dan ga nyangka banget gue liat tulisan 
berwarna hijau. Gue langsung ngasih tau umi dan disitulah kita nangis berdua. Tapi gue gak yakin. Akhirnya gue 
nunggu sampe jam 2. pas gue cek lagi di web yang berbeda, ternyata emang gue bener-bener diterima. Gue 
seneng minta ampun. Gue langsung dipeluk umi dan adik gue. Bener-bener gak nyangka orang kayak gue bisa 
diterima di ITB. Bener-bener emang udah takdir. Gue jadi pembuka jalur bagi adek kelas gue buat masuk ITB. 
Ternyata emang saran bang Glenn itu manjur banget. Gue yang gak terlalu berharap sama hasil SNMPTN dan 
sudah siap gak lolos, akhhirnya diterima. Sementara temen-temen gue yang emang dari awal nyantai banget 
sampai mau UN aja nyantai dan berharap banget sama pilihan SNMPTN, malah gak diterima. Ada juga temen gue 
yang dari awal semester 1 sampai 5 itu selalu ranking 1 gak lolos SNMPTN. Gue sujud syukur, gue nangis, gue 
peluk umi gue. Gue langsung ke sekolah, niatnya sih pengen ngambil surat pemberitahuan. Begitu nyampe sekolah, 
gue bener-bener disambut meriah sama temen-temen dan guru-guru disana. Pertama kalinya sekolah gue ada yang 
lolos di ITB. Gue juga sedih karena banyak temen-temen gue yang gak lolos. SNMPTN itu emang tak terduga.
Pokoknya terima kasih banget buat zenius atas saran-sarannya di blog dan video livenya. Berguna banget deh. 
Alhamdulillah gue diterima ITB, tapi perjuangan gue masuk ITB belum selesai, hehehe. Terima kasih juga buat 
bang Sabda yang selalu menemani gue belajar lewat video-videonya sehingga gue bisa belajar konsep dan ga 
pusing-pusing ngafalin rumus. Pokoknya beli voucher zenius.net gak bakal nyesel deh. SANGAT DISARANKAN!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Iqbal Maulana Yusuf

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

@mochiqbalmy

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

Https://wwwmfacebook.com/cokobal

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

Moch.iqbal.muggle@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Subang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Universitas Padjajaran

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius pokonya mantab jiwa dah, nysel bat gue bru tau zenius pas awal kelas 12. Btw gue hbis UN sambil nunggu 
SNMPTN belajar buat SBMPTN d zenius dan alhamdulillah tiap TO tidak terlalu mengecewakan wkwkk. GUE GAK 
BIMBEL SAMA SEKALI !!! ??????????
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Evan Christian Danny

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

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/dannyyevan

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

evan_persie@rocketmail.com

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

SMA Negeri 3 Sukabumi

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Brawijaya

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

pakai Zenius itu asik , selalu pakai konsep dan membuat kita mengerti pondasi ilmu tersebut.gua pake zenius dri 
awal kelas 11 worth banget materinya cukup lengkap , tutornya asik asik kayak ka sabda,pras,wisnu
dll dan what a blessed gua diterima di Fakultas Kedokteran Brawijaya lewat SNMPTN.
sukses ya zen!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dion Hermawan

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

@dion_leo

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

Respondent skipped this
question

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

Dion9ahermawan@yahoo.com

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

SMA Negeri 2 Pandeglang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA -Universitas Indonesia

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah..belajar di zenius gokil abis..jd lebih mudah paham karena pemahaman konsep.. tiap malam pake 
zenius ya walaupun anak IPA gw belajar IPS karena gw persiapan ikut SBMPTN dan mau ngambil akuntansi..eh 
taunya dapet SNMPTN di UI geografi.. mantap lah..zenius keren abiiss!!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sabda

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

@SabdaPS

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

https://www.facebook.com/sabdaps

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

sabdaps@gmail.com

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

SMA nya yang di contoh kok sma kristen dah mayoritas

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Pengajar Fisika dan Matematika - = Zenius University

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

Respondent skipped this
question

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

Khairunnisa

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

@khrnisa19@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

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

Tasya Yusiasfa Christnantasari

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

@T_Christy27

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

https://m.facebook.com/tasya.christy

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

tasyachristy@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Tuban

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Kedua

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMP

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar bareng zen itu emang nagih dan ga kerasa. Dulu gue pernah ada quiz dadakan dan temen-temen gue panik 
minta ampun. Tapi gue santai aja. Gue cuma mikir "gue kan udah matengin konsepnya sama zen". Dan hasilnyaa 
gue dapet nilai  sempurna.
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Started:Started:  Saturday, April 29, 2017 9:24:29 AMSaturday, April 29, 2017 9:24:29 AM
Last Modified:Last Modified:  Saturday, April 29, 2017 9:39:14 AMSaturday, April 29, 2017 9:39:14 AM
Time Spent:Time Spent:  00:14:4500:14:45
IP Address:IP Address:  114.125.88.42114.125.88.42
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ilma Aliya Fiddien

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

@ilmaliya

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

https://www.facebook.com/ilmaliya

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

ilmaaliyaf@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Majalengka

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Saturday, April 29, 2017 7:52:41 AMSaturday, April 29, 2017 7:52:41 AM
Last Modified:Last Modified:  Saturday, April 29, 2017 11:55:31 AMSaturday, April 29, 2017 11:55:31 AM
Time Spent:Time Spent:  04:02:5004:02:50
IP Address:IP Address:  103.39.48.106103.39.48.106
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak SD, mungkin karena awalnya dikenalin sama keluarga hanya ITB doang, aku enggak pernah memimpikan 
kuliah di perguruan tinggi manapun selain perguruan tinggi yang belogo ganesha itu. Sampai setelah lulus SD aku 
pun pernah bikin plot biar tiap sekolah yang aku masuki logonya gajah semua wkwkwk. Dan Alhamdulillah plot itu 
jadi kenyataan.

Awalnya, bertujuan masuk kampus ganesha tersebut (dengan alasan dangkal) memang sekedar buat jadi jawaban 
ketika ditanya orang. Tapi sejak kenal Zenius dan baca artikel Glenn yang judulnya "Sebetulnya untuk Apa sih Kita 
Belajar?" aku mulai ikut-ikutan bertanya why and for what. Di situ aku banyak melihat anak-anak seumuran di luar 
sana sudah melakukan hal-hal yang "nyata"; sudah melakukan aksi untuk memecahkan masalah di sekitar mereka. 
Sementara aku? Apa yang udah aku lakukan? Semenjak masuk SMA aja aku udah merasa overwhelmed. Kimia 
abstrak, fisika enggak ngerti, biologi ngemalesin... gimana mau solve problem? Untungnya masih ada matematika 
yang bisa jadi senjata pembelaan diri bahwa aku ini enggak dodol-dodol amat.

Tahun pertama pake Zenius terasa tidak dimanfaatkan dengan baik. Apalagi melihat nilai fisika semester 2 yang 
anjlok pas banget KKM membuat impian "all ganesha" itu jadi agak luntur. Saat itu memang aku inginnya lolos 
SNMPTN (mendengar SBMPTN yang katanya soalnya mengerikan), jadi nilai di rapor itu penting banget. Tapi apa 
daya, terlalu terlarut dengan menyesali nilai fisika, aku mulai berniat belajar SBMPTN sejak awal kelas 11.

Eh, ternyata niat memang sebatas niat doang. Kelas 11 malah sibuk organisasi dan ikut OSN Matematika yang 
akhirnya seleksi tingkat kabupaten aja enggak lolos. Karena mikirnya medan perang nanti di SBMPTN, aku mulai 
menanamkan mindset bahwa nilai ulangan/rapor itu enggak terlalu penting dan yang penting itu memahami konsep 
pelajarannya agar jadi pondasi kita dalam berpikir. Thanks to Zenius, aku mendapat kembali energi belajar setelah 
namatin Zenius Learning (seriously, WAJIB TONTON!). Padahal judulnya belajar buat SBMPTN tapi tanpa disadari 
nilai akademis pun ikut kebawa bagus.

Setelah semester 5 berlalu, aku tambah ambis belajar SBMPTN (brainwashed by Zenius's 'doctrine' :p), tryout 
sana-sini, belajar udah jadi hobi, tapi masih galau nentuin bidang keilmuan yang mau digeluti (kebanyakan minat sih 
:D). Setelah baca-baca lagi blog Zenius dan banyak eksplorasi, I finally found one general thing what I want to 
become: scientist!

Thanks Zenius! Akhirnya "all ganesha" ini terwujudkan di SNMPTN (semangat SBMPTN mau dikemanain huhu). 
Semoga di masa depan layaknya Zenius aku dapat ikut mencerdaskan kehidupan bangsa! :)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Anna Firdhousi Nuzula

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

@anna_firdausi

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

https://m.facebook.com/home.php?_rdr

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

anna.firdausi8@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Batam

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Biologi - Universitas Gajah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Saturday, April 29, 2017 2:59:27 PMSaturday, April 29, 2017 2:59:27 PM
Last Modified:Last Modified:  Saturday, April 29, 2017 3:33:13 PMSaturday, April 29, 2017 3:33:13 PM
Time Spent:Time Spent:  00:33:4500:33:45
IP Address:IP Address:  223.255.224.105223.255.224.105
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Bismillah, semoga testimoni yang aku buat bisa Bantu teman2 semua ya....

Jadi aku selama SMA itu belum pernah namanya ikut pembelajaran interaktif online. Karena alhamdulillah aku 
orangnya lebih suka dan lebih ngerti belajar sendiri walaupun kadang konsepnya ada yg salah sedikit, jadi aku 
tertarik pakai zenius karena teman2 Ku waktu Kelas 3 SMA itu pada les, trs pada ikut pembelajaran online kayak 
Zenius, Quipper DLL... Jadi aku baru tertarik tuh di semester 2 awal pakai Zenius... Karena untuk persiapan 
SBMPTN perlu bimbingan nggak bisa lagi mau belajar sendiri krn materiinya ya memang banyak banget. Dari situ 
aku mulai belajar kalau di zenius sangat membantu aku dalam pemahaman konsep belajar, apalagi matematika... 
Walaupun blm semuanya aku pelajari tapi dari konsep itu soal btk lain jadi bisa dengan mudah di kerjakan. 

Karena niatnya aku pakai zenius utk belajar sbmptn aja jadi lbh banyak buka video yg pelajaran sbm, untuk Un aku 
belajar sendiri Dan mengunduh soal2 un dari Zenius, soalnya banyak juga, bisa di kerjakan semua kalau rajin utk 
latihan PRA Un. Walaupun kemarin merasa soal UN lebih dipersulit levelnya dari tahun lalu,,, tapi ya Alhamdulillah 
ya rezeki udah diataur sama Allah Swt. Aku dapat kesempatan untuk daftar jalur undangan, saat itu aku masih 
berharap dapat undangan(SNMPTN). Tapi tetap jangan optimis ketrima hrs belajar sbmptn krn takut klu nggak 
ketrima snmptn nnt blm belajar sama sekali jadi harus dicicil... 

Baru tanggal 26 April 2017 kemarin adalah pengumuman snmptn,,, Kebetulan pengumumannya baru ada sampai 
jam 2 siang, jadi pagi2 itu berharap-harap cemaslah istilahnya,,, mau tidur gelisah wkwk,,, tapi sebelum 
pengumuman itu aku malah makan dulu biar santai,,, trs selesai makan sekitar jam 2 kurang aku tunggu detik2 jam 
2 pengumuman... Lihat layar HP udah habis waktunya trs blm muncul kolom utk login pengumuman trs aku reload 
baru keluar... Disitu aku log in masukin no peserta Dan tgl lahir... Udah itu, aku samperin Ibu yang lagi duduk untuk 
lihat sama2 basil pengumumannya,,, disitu aku tawakal saja atas segala keputusan Allah swt sambil bisamillah aku 
log in Dan terlihat layar warna hijau dengan kata2 "SELAMAT KAMU LULUS SNMPTN 
DI :UNIVERSITAS GAJAH MADA
PROGRAM STUDI : 1 . BIOLOGI

Disitu aku nggak menyangka, terharuuu Dan akhirnya Ibu Dan aku menangis,,, aku bersyukur sekali...

Ntah apa yg bisa buat aku lulus, tapi aku memang suka peljaran biologi semwnjak aku terpilih ikut OSN biologi,,, 
aku pun hanya mencantumkan sertifikat organisasi ROHIS Dan Lomba Olimpiade Halal... Awalnya aku pesimis krn 
nilaiku bagusan di mtk dan fisika rata2 nya  dibanding biologii,,, mungkin krn aku baru suka biologi di kls 2 semester 
2 hehe...

Buat kalian yg daftar snmptn,,, yang paling penting jurusan yg kalian ambil itu kalian suka,,, Dan sesuai dengan 
passion kalian... Tetap bedo'a selalu sama Allah SWT. dan Tawakal kepada-Nya
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dwi Kurniawan

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

gaada zen :(

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

https://www.facebook.com/dwi956

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

dwi956.dk@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 Waru

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

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

Pilihan Ketiga

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Saturday, April 29, 2017 8:40:46 PMSaturday, April 29, 2017 8:40:46 PM
Last Modified:Last Modified:  Saturday, April 29, 2017 9:15:55 PMSaturday, April 29, 2017 9:15:55 PM
Time Spent:Time Spent:  00:35:0900:35:09
IP Address:IP Address:  114.79.28.245114.79.28.245
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius sudah banyak banget mengubah hidup aku. Dulu aku termasuk anak yang yaah lumayan secara akademis, 
tapi hal itu malah membuat aku males dalam belajar serta hanya melihat ilmu sebagai nilai yang direpresentasikan 
oleh angka angka gak jelas. Persis sama seperti yang ada di blog zenius yang ini nih 
https://www.zenius.net/blog/5510/fixed-mindset-growth-mindset . Emang sih pas awal awal masuk SMA masih bisa 
lah lewatin ulangan tanpa belajar, tapi lama kelamaan akhirnya keteteran gaada yang bisa pelajaran kimfisbio 
padahal itu inti yang dipelajarin anak ipa. Awal kelas 12 ketemu sama Zenius.net dan baca blog yang atas tadi dan 
yahh tercerahkanlah hidup ini. Dari situ aku mulai berniat beli voucher zenius.net dan mulai belajar untuk SBMPTN. 
FYI, awal kelas 12 itu aku gak bisa materi apapun dari kelas 10 karena emang gak pernah belajar, keseringan CoC 
sih waktu itu *fix ini aib. 
Diawali zenius learning, sangat banyaakk banget tercerahkan oleh Sabda. Top markotop deh motivasi dll nya. 
Dengerin materi di zenius sambil disempetin ngerjain tugas emang susah awalnya, apalagi dengan kesibukan 
sebagai siswa kelas 12. Waktu itu aku berpikir dengan rapot yang kudapatkan aku gak akan mungkin masuk 
SNMPTN di kampus idamanQ, ITS. Dari SMP sih aku pengin masuk situ. Jadilah aku hanya fokus belajar SBMPTN 
aja mulai semester 1 tanpa hiraukan nilai semester 5. TO mandiri aku PG nya cuma 30 itupun setelah belajar TPA 
dengan keras. Hingga akhirnya H-30 SBMPTN tuh PG aku udah meningkat hingga 50 an, itu sangat seru 
menurutku dari yang gak bisa apa apa bisa dapet PG 50 an di TO SBMPTN. Namun itu gak membuat males belajar, 
justru itu harus genjot lagi berzenius ria. Tak terasa udah pengumuman SNMPTN aja, aku buka dan lolos di Teknik 
Lingkungan, UPNV Jatim di pilihan 3. Gak bangga amat sih karena bukan kampus idamanku. Awalnya aku gak 
yakin mau lanjut dengan lepas SNMPTN atau ambil SBMPTN. Tapi setelah berbagai pertimbangan, mulai dari 
melihat sesuatu secara netral, lingkungan yang mungkin aku dapatkan, dan berbagai pertimbangan lain lagi. 
Akhirnya aku putuskan untuk mengambil SNMPTN dengan harapan aku akan memperluas pergaulan, belajar 
banyak hal yang telah aku lewatin selama SMA, mengeksplor yang belum pernah aku lakukan, berorganisasi, 
belajar bahasa inggris hingga bener-bener lancar, dan berbagai hal yang bisa mengembangkan diriku sebagai 
seorang individu yang baik, yang mungkin semua hal yang aku sebutkan tidak aku dapatkan di universitas favorit 
yang terkenal tugasnya banyak. Hehehe. Pertimbangan yang aku buat itu merupakan keputusan terbesar yang 
pernah aku buat dalam hidupku dan itu banyak banget dipengaruhi oleh zenius. Cukuplah sampai disini Zen 
testimoninya. so terharu. Mungkin tulisan aku masih belum cukup baik, mungkin juga belajar menulis waktu kuliah. 
Aku masih harus banyak belajar dalam segala hal seperti yang dikatakan zenius karena aku juga punya cita-cita 
untuk lanjut S2 hingga luar negeri. Akhir kata, Semoga Zenius tetap jaya hingga anak cucu yee, sangat 
disayangkan kalau generasi penerus gak ikut merasakan betapa gregetnya bertransformasi menjadi seorang 
pembelajar. Emang bener, Zenius Education | Tempat belajar online yang bikin cerdas dan ketagihan.
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

RIZA FATIHAH AZZAHRA WIDAD ZAIN

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

@lumosseu

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

Tidak berfacebook:))

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

azzariza20@gmail.com

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

SMA N 1 Surakarta

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Psikologi - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Nilaiku yang paling yahud itu kelas 12 hehew dan aku mulai pakai zenius kelas 12 sem 1, so thanks a lot & love you 
to the New Vulcan and back:"

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Sunday, April 30, 2017 11:40:00 AMSunday, April 30, 2017 11:40:00 AM
Last Modified:Last Modified:  Sunday, April 30, 2017 11:44:54 AMSunday, April 30, 2017 11:44:54 AM
Time Spent:Time Spent:  00:04:5400:04:54
IP Address:IP Address:  112.215.173.5112.215.173.5
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fitria Salsabila

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

@BilaAccount

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

https://m.facebook.com/fitria.salsabila.33

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

fitriasalsabila99@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Lamongan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan - Institut Sepuluh Nopember

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Sunday, April 30, 2017 2:10:31 PMSunday, April 30, 2017 2:10:31 PM
Last Modified:Last Modified:  Sunday, April 30, 2017 2:15:14 PMSunday, April 30, 2017 2:15:14 PM
Time Spent:Time Spent:  00:04:4300:04:43
IP Address:IP Address:  114.125.70.251114.125.70.251
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku sebenarnya sempat bingung milih tempat kuliah buat ngisi di snmptn. Ya tau sendirilah nilai aku naik turun. 
Pokoknya jelek parah. Setelah aku baca blog zenius berisi tentang milih kuliah dan jurusan, akhirnya aku sadar. 
Aku berusaha jadi orang yang realistis, gak hanya mengejar ambisi yang begitu tinggi. Dan alhamdulillah singkat 
cerita aku diterima di teknik geomatika its. Dimana jurusan ini bener - bener impian aku :)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mumtazah

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

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

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

mumtazah200399@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Pasuruan

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

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

Pilihan Kedua

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Sunday, April 30, 2017 11:55:18 PMSunday, April 30, 2017 11:55:18 PM
Last Modified:Last Modified:  Monday, May 01, 2017 6:18:47 AMMonday, May 01, 2017 6:18:47 AM
Time Spent:Time Spent:  06:23:2906:23:29
IP Address:IP Address:  112.215.154.253112.215.154.253
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Karena saya yakin banget nggak bakal lolos snm taun ini, dari awal Desember udah belajar mati2an buat tes sbm. 
Pagi siang sore malem, mau secapek apa saya usahain minimal sehari sekali pake zenius. Ditambah karena saya 
patungan sama temen sekolah buat beli zenius, saya makenya jadi tambah disiplin dan semangat. Begitu udah sesi 
saya make, langsung dah tuh login pake gugel smart lock hhahahaha
Untuk snm, saya rasa artikel2 di zenius sangat membantu, lebih2 tentang cara memilih jurusan yang triknya bisa lah 
ya dibilang 180° berbeda dari artikel2 di web lain. Kalau biasanya orang akan nulis tentang "pilih yang prospek 
kerjanya bagus" di pilihan pertama, zenius malah nulis "pilih apa yg sesuai minat kita", membuat kita sebagai anak 
sekaligus murid merasa dihargai dan berpotensi untuk sesuatu yg lebih besar daripada sekadar "gaji". 
Yang saya yakin untuk snm cuma saya nggak akan nurunin target ke universitas lainnya. Bukan karena saya 
gengsi, tapi karena sayang aja, siapa tau bisa dapet di univ impian, kan kita nggak pernah tau. Dan satu lagi, saya 
pilih yang bener2 saya minati dan pasti saya ambil kalo dapet, arsitektur dan pwk ITS. Karena saya nggak taun 
pilihan ketiga apa, dan nggak berminat kuliah di kota dan univ lain, saya mantepkan cuma ngambil 2 pilian jurusan. 
Saya kepikir, kan sayang aja kalo misalnya saya ketrima di jurusan yang saya setengah hati dan berpotensi saya 
lepas, kasihan yang lain yang lebih berminat dan punya potensi lebih besar daripada saya. Itu aja sih. 
Intinya belajar sama zenius itu mantapz. Mind-blowing. Ngga bosenin. Ngga garing. Maju terus zenius!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Marchita Legia Purwa Rahayu

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

@purwarahayu_

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

https://mobile.facebook.com/profile.php?id=100002635558425

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

Marchitalegia@gmail.com

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

SMA Prisma Kota Serang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Rekayasa - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Monday, May 01, 2017 1:29:29 PMMonday, May 01, 2017 1:29:29 PM
Last Modified:Last Modified:  Monday, May 01, 2017 2:05:55 PMMonday, May 01, 2017 2:05:55 PM
Time Spent:Time Spent:  00:36:2600:36:26
IP Address:IP Address:  223.255.229.69223.255.229.69
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama-tama gw mau ngucapin syukur dan terimakasih pada Tuhan, orangtua, teman2 dan guru2 sekalian. Ini juga 
gak lepas dari Zenius yg udah gw kenal sejak kelas 10 dan udah bantu nge-boost nilai raport gw^^. Banyak hal2 
baru dan menarik yg gw dapetin dari Zenius. Entah itu video pembelajaran yg selalu bikin "ohh moment" entah 
artikel zenblog yg ngasih banyak insight dan motivasi. 
Problematika klasik pelajar tentang jurusan emang ga ada matinya! Tapi di Zenius, gw tercerahkan untuk milih prodi 
sesuai passion dan strategi snmptn yg ??.
Oh ya,fyi aja di sekolah gw yg milih snm ITB cuma dua orang dan yg keterima  satu orang --sumpah ini modal nekat 
doang ??.
Walaupun gw udah belajar SBM  dan suka mantengin TO dari Zen, tapi akhirnya malah jebol SNM ITB gw rasa gak 
ada yg sia-sia deh. Rasanya semua darah, keringat, dan airmata --maaf lebay, edisi BTS xD-- terbayar dengan hasil 
yg memuaskan. Makasih banyak tutor2 panutanku (Sabda,Pras,Yoki,Wisnu,dll) dan guru BK bayangan murid 
Zenius xD (Bang Glenn & Ari Chandra), semoga Zenius terus bisa mencerdaskan bangsa Indonesia dan 
memajukan pendidikan Indonesia ??????
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Miftahur Rahman

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

rahman_2102

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

https://www.facebook.com/muhammadmiftahur.rahman.9

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

midorimamiftah@gmail.com

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

SMA Negeri 5 Padang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SD

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Monday, May 01, 2017 4:26:26 PMMonday, May 01, 2017 4:26:26 PM
Last Modified:Last Modified:  Monday, May 01, 2017 4:52:01 PMMonday, May 01, 2017 4:52:01 PM
Time Spent:Time Spent:  00:25:3400:25:34
IP Address:IP Address:  180.254.128.37180.254.128.37
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dulunya gua dikenalkan zenius oleh guru SD gua karena gua selalu rangking terakhir trus di SD gua. Namun, guru 
gua mengetahui bahwa gw senang main komputer dan nonton film di internet. Hal itulah dimanfaatkan oleh guru SD 
gua, supaya pola belajar gua yang dulunya memakai buku cetak sekarang menjadi layar kaca komputer hehe....
UN SD pun telah gua lewati dengan belajar melalui Zenius. Pengumumanpun tiba, hasilnya memuaskan sekali bagi 
orang tua gua.

Pada saat SMA kelas 2, apa yg diterangkan oleh guru sekolah, sedikit yg bisa gua tangkap di benak gua. Akhirnya, 
gua belajar kembali melalui zenius ( kadang bolos sekolah jugasih karena ga ngerti di sekolah) hehe...
btw di awal kelas 3 gua sudah mulai belajar sbmptn sesuai apa yg dikatan tentor" zenius, seperti TPA, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matdas. gua di kelas 3 inilah sering absen demi belajar SBMPTN melalui Zenius ( 
ortu juga ngedukung soalnya )

Usaha yg gua lakukan untuk SBMPTN tidaklah sia" karena hasil TO gua di bimbel juga termasuk tinggi. Namun, 
nasib gua termasuk beruntung sebab gua lulus melalui SNMPTN di Teknik Kimia Universitas Diponegoro.

Thanks Zen selama 6 tahun ini telah menemani hidup gua sebab Konsep" lo yang paling mantap selama gua 
belajar di tempat" pengajar lain. Semoga makin sukses kedepannya Zen !!
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sarah Nadhila Bilqis

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

@bilqisarah

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

https://www.facebook.com/sarah.nadhila.bilqis

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

sarahblq@gmail.com

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

SMA Negeri 8 Tangerang

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Industri - ITB (kampus jatinangor)

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Tuesday, May 02, 2017 7:14:24 PMTuesday, May 02, 2017 7:14:24 PM
Last Modified:Last Modified:  Tuesday, May 02, 2017 8:00:56 PMTuesday, May 02, 2017 8:00:56 PM
Time Spent:Time Spent:  00:46:3200:46:32
IP Address:IP Address:  110.137.163.100110.137.163.100
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

hello! sebelum gue cerita panjang lebar, kayaknya gue harus bilang makasih dulu untuk semua tutor zenius, bang 
sabda, bang wisnu, kak yoki, mba wilo, kak glen, dan tutor2 lain yang belom gue sebutin, thank you sooo much for 
this past 2 and a half years...
ya, jadi gue sudah mulai langganan zenius.net dari kelas 10 semester satu, tepatnya 28 agustus 2014, dari gak ada 
yang tau zenius itu apaan dan gk ada iklannya, sampe sekarang temen2 byk yang pake dan iklannya sampe ada di 
aplikasi nonton drama korea-_- 
sesuai dengan motto nya zenius "mind transforming", selama 2th ini gue beneran ngerasain bagaimana pikiran gue 
bertransformasi (ceileee gaya) wkwk, tp serius sih..... yang dulunya belajar cuman buat ulangan, kadang suka 
nyontek, dan yaaa maunya yang instan2, but sekarang alhamdulillah kebiasaan2 itu sudah luntur, cz u kno when u 
belajar cm buat ulangan, ya dapetnya cuman seupil doank wkwk, kalo nyontek ngebuat lo gak mandiri dan gak 
percaya akan kemampuan lo, plus ngehianatin usaha lo sendiri, kalo yang instan2 mah yaelaa bikin aja indom* 
wkwk ngapain sekolah cape2 kalo pen yang instan2, berproses brooo berproses.. 
ohiya, ada beberapa point penting sih yang bagus bgt dari zenius ttg milih jurusan, berkaitan dengan artikel dari kak 
Glen: https://www.zenius.net/blog/3984/memilih-jurusan-kuliah-pendaftaran-sbmptn , dan yang ini 
https://www.zenius.net/blog/5726/kesalahan-gagal-masuk-universitas-kampus-ptn-sbmptn-snmptn menurut gue itu 
2 artikel beneran keren banget, a must read untuk menentukan jurusan, dan kampus.., "yang harus selalu jadi 
prioritas lo adalah JURUSAN kuliahnya dulu, bukan lo maunya kuliah di KAMPUS mana!" this... kata kata kak glen 
yang gue inget, menjadi dasar kenapa gue ambil di fti-j itb.. jadi gini.. gue sempet galau tempat kuliah tuh, jurusan 
yang pengen gue ambil itu teknologi pangan, dan jurusan itu ada di IPB, UNS, UB, UNPAD, ITB.. jadi gue tinggal 
pilih kampus mana yang peluangnya paling besar... kalo diliat dari track record sekolah gue, itb ub uns cukup 
banyak alumni disana, tapi gue pengennya IPB, secara tekpang IPB udah terakreditasi IFT danIUoFSt T-T tapi th 
kemarin kakak kelas gk ada yang dapet snm IPB #sosad... akhirnya.. kembali berfikir.. milih snmptn itu berdasarkan 
data, idealis boleh tapi harus realistis, akhirnya gue melepas IPB dan ambil FTI-J nya ITB, cz disana ada teknik 
pangan juga... dan ya, alhamdulillah ternyata rezekinya emang di ITB...yang penting jurusannya sesuai dg passion 
dan citacita :') itusih, jadi poin penting untuk kalian yang pengen diterima di jalur BONUS ini, maksimalin dari 
strategi milih jurusan dan kampus, llat track record alumni, saingan, dan nilai rapor mu... once again, snm/sbm is not 
an overnight success.. and thank you so much zenius! 

(sebenernya masih banyak pengalaman yang belom ditulis, but takut oot, mungkin nanti full story nya pas ada 
lomba nulis blog dari zenius><)
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Hafizhan Hamid

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

@HafizhMakmun

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

https://m.facebook.com/muhammad.hafizhan.7?ref=bookmarks

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

hafizhaccel@gmail.com

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

SMAS Insan Cendekia Madani BSD

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SD

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 03, 2017 3:15:42 PMWednesday, May 03, 2017 3:15:42 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 03, 2017 3:26:56 PMWednesday, May 03, 2017 3:26:56 PM
Time Spent:Time Spent:  00:11:1300:11:13
IP Address:IP Address:  114.124.26.253114.124.26.253
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi gua udah make zenius sejak kelas 5 SD. Ngebantu banget bagi gua anak pindahan untuk catch-up sama 
pelajaran yg ketinggalan. Sejak itu keenakan denger pembahasan ka sabda cs tiap hari pake zenius, sampai SMP 
dan SMA. banyak soal seleksi/ujian yg ternyata udah pernah dibahas di zenius.net dan xpedia. Zenius blog juga 
ngebantu banget pas gua bingung mau ambil jurusan apa, sampai akhirnya gua netapin ftsl itb sebagai jalan menuju 
masa depan gua.
Pokoke top dah zenius! Keep up the good work! Semoga makin murah yaa hehe
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Q1: Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Shasa nur anggraini

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

@nrshasa

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

Respondent skipped this
question

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

Shasa1307@gmail.com

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

SMAN 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG

Q6: Tulisin dong di SNMPTN 2017 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FARMASI - UNAIR

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

Pilihan Pertama

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

Iya, pengguna produk zenius

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

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

COMPLETECOMPLETE
Collector:Collector:  Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:  Wednesday, May 03, 2017 10:21:59 PMWednesday, May 03, 2017 10:21:59 PM
Last Modified:Last Modified:  Wednesday, May 03, 2017 10:24:44 PMWednesday, May 03, 2017 10:24:44 PM
Time Spent:Time Spent:  00:02:4500:02:45
IP Address:IP Address:  120.188.72.168120.188.72.168
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Q10: Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2017? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa
lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar pake zenius asyik banget,  dari yang dulu kuota sebulan sisa sampe akhirnya kuota gak cukup buat 
sebulan. 
Tapi worth it banget,  akhirnya dapet di snmptn
Padahal udah nyiapin sbm bareng zenius juga ??
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