Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#1

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:23:46 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:33:06 PM
Time Spent: 00:09:19
IP Address: 115.178.235.11

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
IKHSAN FERDIANSYAH
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

www.facebook.com/andjarjani

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA SWASTA HARAPAN MULIA DENPASAR
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknologi informasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius membuka wawasan saya terutama macam2 jenis soal dan pembahasannya sangat membantu dan banyak yang
belum saya dapat di sekolah
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shofie Ashyfa Natasya Shalsabila
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arsenatasya

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

https://www.facebook.com/arsenatasya

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Metro
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
GILA NAGIH BELAJARNYA SAMPE ABIS SUBUH TERUS SELESAINYA HAHAHA. ZENIUS KEREN PARAH!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
PUTRI DEWI PASKAH DAELI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@daeliputri99

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

https://www.facebook.com/putridaeli

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Gunungsitoli
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati - Program Rekayasa
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question

3 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#4

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hasna Rusyda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@harusyda

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Semarang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan
tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong
nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan
Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll

Respondent skipped this
question

Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Andika sulastriani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sulastriani77

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA negeri 1 tanjung selor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas hasannudin
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dani Akbar Muqaffa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/dani.muqaffa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Batam
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Trimakasih buat mas dan mbak tutor zenius,saya lulus di pilihan pertama sbmptn,makasih banget dahh pokoknya
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muh. Nur Fitrah Ramadhan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

https://web.facebook.com/muhnur.fitrahramadhan.33

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Pangkajene
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Hasanuddin
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah menggunakan zenius.net, saya merasa lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran di sekolah. Dulunya saya
sangat membenci dengan mata pelajaran Matematika, setelah berkenalan dengan zenius.net dengan tutor Matematika
zenius.net. Saya mengira Matematika itu sulit, ternyata itu asik dan menyenangkan. Saya ketagihan belajar Matematika
sehingga saya sering mendapat nilai yang memuaskan pada saat ulangan harian Matematika di sekolah. Karena saya
jurusan IPS dan suka belajar Matematika, maka saya memutuskan untuk memilih jurusan Ilmu Ekonomi. Dulunya saya
mengira diri saya adalah bodoh, setelah itu zenius.net membuat saya berpikir bahwa saya tidak sebodoh seperti yang
saya kira.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ayesha Nuraini
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ayeshassi

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

Facebook.com/parkminrang

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Kota Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Asik, karena penjelasannya tuh detail.. dan latihan soalnya banyak banget udah gitu ada pembahasan jadi pasti
ngebantu banget:)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reza Fathianto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fathianto17

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

https://www.facebook.com/fathianto17

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 4 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi & Hortikultura
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
hmm... kesannya lumayan sih, apalagi matematikanya, membantu sekali... sama penjelasan Biologi bang Pras mantap
bgt nempel ke otak. Tapi saran saya matematikanya masih banyak ngandelin aljabarnya, pengennya sih kayak Khan
Academy diajarin sampe detil bgt... itu aja btw
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Rizki Satria Pratama Pasaribu
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RizkiPasaribu

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

https://www.facebook.com/RizkiConradStonebanks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Batam
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Syiah Kuala
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Komputer
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ASLI,this product will make your mind blown. dari materi sekolah,sbmptn,un sampai blognya semua dibahas mendetil
dengan KONSEP yang mendalam. Makasih banget dengan ada ini pola pikir ane jadi berbentuk
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#11

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:38:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:44:16 PM
Time Spent: 00:05:26
IP Address: 202.62.16.193

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Prasellia Dije Novila
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@praselldn

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Depok
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Geologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku belajar pake zenius cuma buat beberapa mapel aja kaya fisika dan kimia. Kalo buat biologi aku pake quipper
karena lebih lengkap, soalnya di zenius tuh kurang detail dan guru biologinya nggak ada yang srek. Kalo mtk, wasalam
lah tau diri gabisa mtk jadi bye aja. Well, rada nyesel sih ga pake zenius dari dulu. Kalo pake gue bisa dapet 3 besar
kelas kali ye ??.
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#12

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:40:07 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:45:26 PM
Time Spent: 00:05:19
IP Address: 115.178.210.212

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Afif Hidayat
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alkahfibinafif

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

https://www.facebook.com/muhammad.a.hidayat.503

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 2 Cibinong
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Perencanaan Wilayah Perkotaan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS TERIMA KASIH SUDAH MENJADI SALAH SATU JALAN GUA MENUJU SUKSES
MAKASIH BANGET 1 TAHUN INI WALAUPUN BELAJARNYA PAS BULAN APRIL WKWKW
Zen, gua berterima kasih banget, to be honest zenius bagus banget, ngerubah pola pikir gua, ngerubah gua jadi
seseorang yang ga nganggep ilmu itu hanya sebatas hapalan saja, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. intinya kau
selalu mantap, dengan konsep konsep yang bikin kita ngerti, dan bikin gua jadi ngerti ilmu ilmu yang selama ini gua
anggap ga guna dan ga jelas
last but not least thanks a lot zenius, dan juga kepada tutor tutor yang mantaaap kalian udah merubah gua menjadi
lebih baik thanks!!
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#13

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:41:26 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:45:31 PM
Time Spent: 00:04:05
IP Address: 103.10.66.72

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Indra N
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@indranrslm

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Bina Bangsa Sejahtera Bogor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sastra Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#14

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:36:35 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:46:34 PM
Time Spent: 00:09:59
IP Address: 202.67.40.201

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Galuh Trisna Kinanthi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tk_galuh

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

https://www.facebook.com/galuh.trisna

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Surabaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Enaknya belajar pake Zenius itu, gua merasa sangat terbantu dalam hal nyambungin beberapa bab (khususnya
MatDas) yang bagi gua awalnya susah. Beneran. Gak sumpah tapi sungguhan. Bener kata kakak2 tutor, semua ilmu
pasti ada keterkaitannya. Sekali lagi terima kasih, Zen :)))))
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:31:09 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:48:31 PM
Time Spent: 00:17:22
IP Address: 180.214.232.74

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Heryanto kawilarang
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@HKawilarang

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

https://www.facebook.com/sprinter.kawilarang

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Losarang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik geologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenarnya udah tau zenius tuh dari kelas 10 dari awal tau geh udah tertarik banget pgn beli tapi ditunda tunda terus
?? Dan akhirnya kelas 12 ngajakin temen2 buat beli xpedia patungan 9 org, awalnya pada semangat belajarnya tapi
lama kelamaan yg bertahan hanya 3 orang ?? Awalnya pake zenius buat persiapan sbm eh pas bulan oktober
tujuannya pindah ke stan dan akhirnya persiapan sbmnya udahan??buka zenius cuma ke soal2 usm aj, UN pun ngga
dipeduliin, akhirnya lulus tahap 1 stan, tapi pas sbm buka sayapun daftar sbm, 1 bulan menuju sbm akhirnya xpedia
benar2 saya pakai, tiap hari belajar dgn cara yg benar jgn hapalin rumusin pahamin konsep, akhirnya hari tes pun tiba
dgn modal hanya mengandalkan tkpa dan saintek hnya plajaran bio dan kimia pede aja pas tes. Dan akhirnyaa
sayapun LULUS ?? Thx zenius, bang sabda bang wisnu mba wilona mas pras semua tutor2 terbaiklah! Satu yg sesali
sih, saya belum mempelajari seluruh materi xpedia pas sbm padahal Zenius itu keren bgttt ??
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:39:16 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:48:44 PM
Time Spent: 00:09:27
IP Address: 120.188.83.213

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Krison Valentino Manalu
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@krisonvalentino

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

Krison Valentino M

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA N 9 Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Perminyakan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar lewat zenius itu beda, ya jelas beda, enggak menghadapi sosok guru secara nyata, jadi ya bener bener kita yg
ngontrol progres kita, plus harus sabar kalo ada yg belum jelas. Terus aku juga suka sama sistematika pembelajaran di
zenius, cocok banget lah pokoknya buat membangun pola pikir supaya kita bener2 paham apa yg kita pelajari. Memang
sih gak semua orang sama, pasti punya cara belajar sendiri2, tapi kalo aku pribadi cocok sama zenius, sip mantab
pokoknya, terimakasih kak Sabda dan teman teman
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#17

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:42:48 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:48:51 PM
Time Spent: 00:06:02
IP Address: 223.255.228.84

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Putu Asri Darsani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@asriridarsani

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:43:19 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:49:14 PM
Time Spent: 00:05:55
IP Address: 114.125.89.152

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faizol akbar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA 1 GLAGAH Banyuwangi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bagus tp kadang suka bertele tele bicaranya lebih baik kalau lebih ringkas terutama pembahasan soalnya
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#19

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:45:44 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:51:21 PM
Time Spent: 00:05:36
IP Address: 36.79.12.209

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Malik Abdul Hakim
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hakim_kun

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

https://www.facebook.com/hakimmalikabdul

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Al-I'tishom
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#20

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:27:12 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:52:11 PM
Time Spent: 00:24:59
IP Address: 112.215.243.254

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Iftitahurrizky
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@thitarizky0798

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

https://web.facebook.com/tita.sungminspensamasclalu

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 MASBAGIK
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Mataram
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ilmu sosial politik, jurusan Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
sebelum gua pkek zenius, gua dikasi tahu zenius itu cuma fanpage fb yang isinya kata2 kren ya udh gua penasaran,
awal liat gua bingung ini apaan dan akhirnya gua kepoin tuhh ternyata wow banyak perubahan yang gua dapetin dari
zenius, mulai dari rubah mindset berpikir gua, dan gimna cara belajar yg bener, pokoknya semuanya perubahan gua
rada males belajar jadi ketagihan, dan gua beli produknya, jadi gua beli voucher zenius yg 6 bulan, demi zenius gua
mulai kumpulin uang jajan buat beli, gua ngerasa nyaman mulai dari ngerjain pr yg gak gua ngerti, UN, dan pas H-30
SBMPTN udh mulai bener-bener berontak buat belajar SBMPTN, mulai dari tengah malem bangun buat belain belajar
ama zenius dan finally gua kterima di unive yang gua inginkan dan jurusan yang gua idamin
thank zenius semoga makin sukses
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#21

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:46:45 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:53:57 PM
Time Spent: 00:07:11
IP Address: 125.161.61.73

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Catherine
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Dulu aku ranking 30 dari 35 anak di kelas, bukan karena aku bodoh tapi memang karena aku kurang bisa belajar di
situasi kelas yang ramai dan gaduh. Bener2 nggak bisa konsen, deh. Akhirnya beralih ke zenius, tapi karena memang
baru seriusnya agak telat, cuma bisa perbaiki nilai untuk UN dan SBMPTN. Dan hasilnya, astaga, nggak rugi minum
kopi dan begadang pantengin monitor sambil belajar buat SBMPTN, keterima di pilihan pertama. Thanks, Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:41:53 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 4:55:34 PM
Time Spent: 00:13:40
IP Address: 202.67.43.42

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fikha Rahmadina ^.^
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fikharaaaa

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Batanghari , Jambi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Padang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Bahasa & Sastra Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hai zenius , heheh. Sbnrnya aku udah mulai belajar sbm sejak awal tahun ini, karena ngikutin kata zenius yang bilang
disalah satu artikel buat persiapan snmptn sematang mungkin wkwk. Tapi waktu itu, aku cuma belajar ala kadarnya.
Kadang belajar kadang nggak. Dan aku sempat break belajar sbmptn selama masa ujian akhir. Pada 26 april saat aku
tahu aku nggak lulus, aku ngerasa semangat yang berapi-api(?) buat belajar. Jadilah, berkat diyakinkan sesama
temen yang juga makek zenius, akhirnya aku beli voucher yang sebulan. moment paling berarti buat aku adalah saat
hari H ujian sbm, pas aku cek soal TKPA nggak ada diagram venn aku ngerasa senang bgt. Soalnya aku benci bgt
sama diagram venn wkwkwk aku nggak pernah ngerti meskipun udh nonton video zen berkali kali. Diakhir, aku mau
bilang mkasih bnyk sama kakak kakak zenius semua yg udh bantu lewat video itu. Bnyk hal yg berubah di aku sejak
aku kenal zenius pas kelas 1 sma dulu. Makasih bnyk sebanyak banyaknya wkwkwk klo nggak ada zenius aku nggak
akan bisa sampe sini. Maju terus zenius ❤❤❤
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:33:25 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:03:56 PM
Time Spent: 00:30:30
IP Address: 36.74.86.120

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
nabela eggy permatasari
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_nabelapermata

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

https://www.facebook.com/Nabela.Permata

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Trenggalek
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
anak ipa yang benerbener mati ketika ketemu fisika, sekarat ketika ketemu matematika, dan koma ketika ketemu kimia.
sampai saat mulai masuk kelas 12 dimana temanteman mulai ambil bimbel eksklusif kesanakemari tapi aku putusin
untuk ambil zenius aja. dan percaya gak percaya lumayanlah untuk materi sekolah utamanya fisika kelas 12 bisa
kekejarlah pake zenius, dan sampailah di persimpangan jalan ketika snmptn ditolak mentahmentah dan merasa nggak
kuat untuk kembali ngulang materi saintek akhirnya dengan modal berani dan percaya lalu mulailah keputusan lintas
minat ke soshum yang belajarnya aja mulainya habis UN. dan berkat usaha dan doa yang nggak pernah berkhianat.
Allhamdullilah diberikan jalan untuk lolos di pilihan pertama SBMPTN Ilmu Administrasi Bisnis UB.sesuatu banget
pokoknya, anak ipa yang belajarnya serba mepet tapi berkat zenius tersayang ku. Makasih Banget Pokok e Zen, Jan
Muantep Temenan!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:44:13 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:06:23 PM
Time Spent: 00:22:10
IP Address: 103.10.66.66

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aina Fiha
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Islam Terpadu Thariq Bin Ziyad
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Bisnis Jurusan Bisnis
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku patungan sama temen2ku untuk pake zenius (iya, miskin) lebih untuk nyiapin ke UNnya sih ketimbang SBM
(soalnya video bahas SBM satu soal aja bisa 20 menitan, sebagai orang yg ga pake wifi, tekor kuota banget cyn!).
Tapi ketimbang nonton pembahasan UN, aku pribadi lebih seneng buka bab yang aku ga paham (misalnya trigonometri
kelas 11) biar "engeh" dasarnya gimana.
Beberapa temen patungan zeniusku (termasuk aku sih WKWKWK) juga sering ngomongin kaka zenius yang suaranya
ganteng, lol. Kebanyakan sih sukanya ka Sabda tapi aku pribadi lebih seneng diajar ka Wisnu soalnya kl dia bilang
AYO COBA DIITUNG CEPET CEPET aku jd beneran ikut ngitung??? kaya guru galak di sekolahku cuman ngajarnya
mantap.
BTW AKU MAU KASIH SARAN YA! Gimana kalau zenius dibikin aplikasi aja? Supaya bisa save online macem youtube
gitu, kan enak. Hehe.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:01:16 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:09:15 PM
Time Spent: 00:07:58
IP Address: 36.83.108.51

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Deril Verel Ardan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@DerilMargono

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

https://www.facebook.com/DerilMargono

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK Kristen Tagari Rantepao
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Makassar
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pendidikan Teknik Otomotif
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:04:47 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:09:29 PM
Time Spent: 00:04:42
IP Address: 202.67.40.214

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ENGGAR SALSABILLA PRAMESTY
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@enggarsalsabila

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

Https:www.facebook.com/enggarsalsabilla

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 LONGKALI KALIMANTAN TIMUR
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Mulawarman
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M nabil hifzhan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nabil_hxn

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma n 1 tanjungpinang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question

28 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#28

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:05:23 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:10:58 PM
Time Spent: 00:05:35
IP Address: 36.68.59.196
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Liana Febrianti Ismail
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@lianffi

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

Https://www.facebook.com/anafebriantii

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Payakumbuh
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ananta Febri Nurhidayat
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Jogonalan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Akutansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Enak belajar di zenius.. materinya gampang nggak berbelit belit
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ridho khalis prawira winsulangi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

Https://ww.facebook.com/unknown.95t

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Terbanggi Besar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik jurusan teknik nuklir
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Membantu banget pake zenius, pokoknya overall mantep
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Anwar Roziqin
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@al_ahmadanwar

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA N 1 Pare
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Peternakan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mochamad Fariz Rizky Indraputra
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@12farizky

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Kota Sukabumi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Irfan Aziz Al Amin
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ipan_ip29

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

http://www.facebook.com/irfan+aziz+al-amin

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Boyolali
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komputer
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bikin semangat, sama otak rasanya enteng buat mikir. Sebenernya pas ngerjain SBMPTN rasanya sih susah, tapi
alhamdulillah deh ga disangkasangka bisa lolos di pilihan 1. Zenius recomended banget deh buat anak2 sma. Pake
zenius ga bakal ngurangin waktu main sama temen2 lo, tapi juga bisa paham konsep2 pelajaran ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Charlie Nainggolan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Charlie_Ngl

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

https://www.facebook.com/charlie.nainggolan04

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK Teladan Sumut 2
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komputer
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Well... Gue, walaupun bukan pemakai produk-produk zenius, tapi tetap ingin mengapresiasi zenius, yang menurutku
sangat membantu dalam selama proses pembelajaran 'otodidak' saya untuk SBMPTN 2017 ini. Mulai dari artikel blogblog nya yang menurutku keren banget (yang secara tidak langsung menumbuhkan minat belajar), kisah temen temen
yang jadi pejuang SBMPTN sebelumnya, trus pembahasan materi dan sejenisnya. Klop deh zenius (y). Btw, gue bukan
gak mau pake produk zenius, cuma ekonomi kurang mendukung aja kayaknya.. :D
zenius untuk generasi muda Indonesia yang lebih cemerlang (y)
Thanks zenius ..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sinta agustin
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma negeri 1 purwosari
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas negeri malang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu perpustakaan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:08:41 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:17:45 PM
Time Spent: 00:09:04
IP Address: 125.167.186.70

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nilam Nurrahmi Kelilauw
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nilamnurrahmi_

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

https://www.facebook.com/nilamnurrahmi1425

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 4 KENDARI
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Haluoleo
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Alhamdulillah berkat adanya zenius, aku jadi lebih mudah belajar persiapan SBMPTN 2017 karna aku kan gak bimbel
persiapan SBMPTN, jadi dengan adanya zenius ini lebih memudahkan aku buat belajar sendiri dan lebih siap ngadapin
tes SBMPTN dan alhamdulillah juga bisa lolos SBMPTN 2017 dipilihan pertamaku. Makasih zenius buat semua trik trik,
cara cara ampuh ngerjain soal SBMPTN:)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:06:23 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:17:55 PM
Time Spent: 00:11:32
IP Address: 120.188.94.117

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Chennie Faradhina Iskandar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 64 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
WHOEVER INVENTED ZENIUS WAS THE MOST VALUABLE PERSON TO LIVE!!!! Betulan kaget banget bisa lolos
FH UGM padahal aku anak IPA semasa SMA. Aku sempat les, tapi setelah un aku mengundurkan diri. Padahal
harusnya ikut intensif. Aku ngerasa nggak cocok belajar dengan anak IPS yang tinggal ngulang materi. Lalu aku
memutuskan untuk lanjut belajar sama Zenius. Dan waktu SBMPTN, soalnya tuh nggak asing. Walaupun agak
keteteran di Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris karena waktu mepet, tapi banyak yang aku isi. Sempet pesimis
waktu ingat saingannya sebanyak apa. Tapi ternyata aku lolos SBMPTN. Di situ aku langsung ingat orangtua, waktu
yang aku korbankan untuk belajar, dan ingat Zenius. Bahagia banget pokoknya. Tempat bimbelku mau minta testi tapi
aku maunya kasih ke Zenius. Banyak yang mau aku tulis karena tulisan ini nggak mewakili betapa gilanya Zenius, tapi
kayaknya nanti kepanjangan! Intinya ... SAYANG BANGET SAMA ZENIUS!!! THANKS ZENIUSSSS!!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:11:41 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:19:47 PM
Time Spent: 00:08:06
IP Address: 114.125.167.63

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Brenna Azhra Syahadati
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Samarinda
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sedih banget baru tau temtang zenius sebulan sebelum SBMPTN, tapi gak nyesal deh. Aku sbm lintas jurusan dan
bener2 baru belajar teori2 dengan serius disitu. Senangnya itu dengan zenius saya jadi cepat paham sama teori2 yang
selama ini kuanggap susah ??. Sukses terus zen!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:10:14 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:20:27 PM
Time Spent: 00:10:13
IP Address: 120.188.84.180

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RIZKY WIJAYANTI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rizkywijayanti9

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

https://www.facebook.com/rizkywijayanti

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK N 2 DEPOK SLEMAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Administrasi Negara
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Thanks youuu banget zeniuss!!! Aku beruntung banget tau dan bisa belajar lewat paket zenius hehehheeh. Jujur aku
anak SMK dan bisa dibayangkan fokus anak smk itu pasti langsung kerja. Tapi aku pilih jalan lain yaitu memilih kuliah
sebagai prioritas utama setelah lulus sekolah. Selama kurang lebih satu tahun buat paham materi sbmptn itu mungkin
bagi aku susah, tapi zenius benar2 membantu aku banget dalam belajar setiap harinya, yang akhirnya berkat zenius
puji syukur aku bisa lolos tembus sbmptn . Pokoknya buat kalian kudu banget belajar lewat zenius, wajib hukumnya
hehehhehehh
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:10:41 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:21:22 PM
Time Spent: 00:10:41
IP Address: 110.136.170.153

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Umma Aulia Marwa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

ga1k punyaaaa wkwkwk

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

https://www.facebook.com/UmmAulia.marwa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Salatiga
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Industri Jurusan Teknik Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zeniiiii makasih!!
actually, aku blm manfaatin bener2 untuk persiapan sbm, andai sadar dari awal ?? tp tiap bab yg aku tonton, sumpah
guna bgttt.
pokoknyaaa makasih zen ??????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:15:10 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:21:49 PM
Time Spent: 00:06:38
IP Address: 36.88.159.27

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Farhan Zain
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Cibinong
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua ga bisa cerita, intinya zenius bikin gua mau belajar terus dan terus. Thanks
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:36:01 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:22:46 PM
Time Spent: 00:46:44
IP Address: 61.94.233.17

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lisa Oktiviani Tanaga
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ttanlisofficial

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

https://www.facebook.com/lisa.tanaga

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan TV dan Film
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebelum aku nulis testimonial panjang-panjang, aku mau ‘sungkem’ dulu sama Zenius.net hehehe... Zenius jadi pihak
yg masuk 5 besar untuk kuutarakan ucapaan terima kasih hueheheee~
Aku sekolah di SMA Swasta Katolik yang terbesar dan PTN tujuan utamaku adalah UNPAD. Di awal, aku sudah di
'wanti-wanti' sama guru BK karena sebelumnya ga pernah ada alumni yang tembus di UNPAD (ada yg lolos SBMPTN
tahun lalu itupun cuman 1 dan akhirnya di lepas)
Lalu, di bulan agustus 2016 kuputuskan membeli voucher zenius yang 9 bulan dengan anggapan pas sampai pada
tanggal SBMPTN yaitu awal Mei.
Awal-awal beli masih panas-panasnya belajar dan sampe bikin jadwal belajar sesuai yang disaranin di berbagai blog
postnya zenius. Tapi karena kegiatan sekolah semester 1 dan 2 yang menggila, ujung-ujungnya hanya mampu belajar
Matematika aja (belajar dari videonya Zenius) itupun karena matematika di sekolahku susah dan kelasku dapet guru
killer hehe. Jdi tiap mau ada ulangan matematika baru bener-bener belajar dari Zenius.
Singkat kata, pas semester 2 mulai sadar kalau voucher zeniusnya agak ga berguna (1 semester dianggurin) akhirnya
mulai belajar Matematika lebih sering dari video zenius untuk UNAS.
(*) Puji Tuhan UNAS kemarin dapat nilai tertinggi jurusan IPS di sekolah, dan masuk 10 besar tertinggi jurusan IPS seJawa Timur
Setelah UNAS selesai, baru deh yang beneran serius tiap hari buka zenius. Karena disekolah sudah ga ada apa-apa,
setiap pagi aku bangun seperti mau ke sekolah lalu mandi, dan langsung duduk di depan laptop. Setiap hari seperti itu
hehe~
Untuk SBMPTN, aku cuman menghandalkan Zenius (gak beli buku soal-soal lagi dan gak ikut bimbel lainnya lagi)
Alasan aku ga ikut bimbel karena aku berasal dari keluarga yang "gak punya biaya jutaan untuk bayar bimbel persiapan
SBMPTN" jadi satu-satunya harapan hanya dirimu ZENIUS~ (**) temen-temenku yang lain pada berlomba-lomba ikut
bimbel hits yang biayanya minim 10jt per paketnya.
Try Out-try out pun ga pernah ikut sama sekali (pernah ikut sih, cuman waktu itu TO online dan gak niat ikutnya jadinya
nyelesaiin 2 hari sendiri lol~)
Sebagai orang IPS, aku sadar kalo mapel IPS tidak bisa aku hafalin semuanya dan karena waktu setelah UNAS itu
mepet dengan waktu tes, akhirnya aku tiap hari membuka semua pembahasan SBMPTN dan mencatat semua hal
wow(***) di video. Jadi, aku hanya ngafalin apa aja yang pernah keluar di SBMPTN sebelumnya.
(***) hal yang aku ga tau sebelumnya terus baru tahu gitu setelah nonton pembahasan
Trus untuk bagian TKPA nya yang aku optimalin belajarnya. Di Zenius, TKPAnya siepp wehehee~
Untuk evaluasi tesnya kemarin, TPAnya aku kerjain semua (70% yakin), terus untuk Matematikanya ada beberapa
yang aku bener-bener ga bisa karena ga pernah belajar (transform geometri) tapi ada yang guampang buangeett.
Untuk Bahasa Inggris aku masih menganggapnya susah dan beberapa soal aku kosongi. (Untuk Bahasa Indonesianya
lupa lol)
Sedangkan untuk Soshumnya overall susah apalagi waktu buka soal udah mental breakdown duluan (langsung dapet
soal candi borobudur).
Oh ya aku pilih ujian CBT dan sama sekali ga nyesel, malah aku recomended buat adik-adik sekalian hehe~ Apalagi
kalo belajarnya dari Zenius, sekalian latihan untuk ngerjain soal dari komputer (dan ujiannya pun menghadapi soal yang
ada di komputer) lumayan hemat kertas dan uang hehe~
Apalagi ya? Oh ya Doa! Doa yang sewajarnya tetapi rutin. Jangan sampe banyak-banyakin doa karena mau tes
SBMPTN eh kalo udah selesai doanya juga selesai.
Hmm, sekian testimoniku semoga adminya sabar mbacanya terus semoga beberapa part yang penting di share ke
adik-adik hehee~ sukses terus Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Francine Agatha Yuswanty Sianturi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma Budi Mulia Pematangsiantar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Televisi dan film
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku nggak ada les intensif atau les les lainnya di luar sana. Selama SMA juga gak pernah ikut bimbingan selain yg dari
sekolah. Sbm dan stan juga hanya bermodalkan zenius dan hasil yang aku dapat maksimal banget. Makasih banyak
zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dwi Uthami Iyum Emun
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Palangka Raya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Jurusan Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SYAMSUL BACHRI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Gk punya

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

https://mobile.facebook.com/encungsyamsul

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 NATAR
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius bener bener ngebantu gw buat persiapan sbmptn yang tadinya gw merasa udah jago mtk fisika ternyata ilmu gw
yg cmn modal hapalan itu gk ad apa apanya jika dibandigkan dengan zenius yg bener bener gunain konsep. Gk
kebayang gmana kalo gw gk kenal zenius mungkin gw gk bakal bisa masuk ke STEI ITB ini.
Untuk SBMPTN 2017 ini menurut gw soalnya lebih mudah dri pada TO TO gw biasanya entah karena gw banyak
berdoa atau karena emang usaha gw udh poll tapi menurut gw SBMPTN 2017 kemarin lebih mudah dibanding soal soal
TO yang pernah gw kerjain
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ahmad Nailul Firdaus
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anfirdaus_

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

https://www.facebook.com/ahmadnailul.firdaus

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Manyar Gresik
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku zenius user sejak kelas XI. Tau zenius sih sejak kelas 9 SMP tapi ga berani minta duit sama ortu. Akhirnya aku
ngumpulin duit pribadi hingga akhirnya cukup buat beli xpedia 2.0. Kaget sih, aku jadi suka banget belajar di zenius,
lucunya sampai aku suka ga masuk sekolah demi belajar zenius di rumah *jangan ditiru wkwkwkwk. Ya kan di sekolah
suka ada jam kosong yang temen temen pada rame dan menurutku itu waktu jadi terbuang. Wkwkwkwk. Tapi jangan
ditiru ya, sekolah lebih penting kok, wkwkwk. Tapi bodohnya, gara gara keasyikin belajar di zenius, lama-lama aku
jenuh sampai belajar di zen jadi ngantuk gara-gara kalo ngulang belajar materi. Hingga akhirnya aku mutusin buat ganti
berbagai macem gaya belajar dan ninggalin zenius untuk sementara. Sadarnya baru pas semester 5 akhir karena nilai
nilaiku kok stagnan-stagnan aja. Akhirnya aku sadar kalau CARA BELAJAR TERBAIK ADALAH MATENGIN KONSEP
VIA ZENIUS. Aku kebut tuh belajar materi dasar-dasar SBMPTN di semester 6 karena semester 6 kebetukan juga ga
sepadet semester sebelumnya. Dan pas pengumuman SNMPTN gua ga diterima, haha. Wajar sih. Aku push lagi buat
SBMPTN seolah-olah SBMPTN 2017 adalah kesempatan terakhirku. Daaan, alhamdulillah akhirnya diterima di pilihan
1,Teknik Lingkungan ITS. Makasih banget Zen!. Buat yang masih ragu sama Zenius, KAMU GAK PANTES RAGU
SAMA ZENIUS. Top Deh
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Farda ZM
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fardazy

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

https://www.facebook.com/fardazm

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Tangerang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Pertanian program studi Teknologi Pangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Kalau disuruh bikin testimonial bisa panjang banget ini. Pengalaman gue belajar pake zenius, first impression gue
"where have u been zenius?! Lo udah gue cari dari dulu, pembelajaran yang ngajarin konsep bukan terpaku pada
rumus, any time any where gue bisa pake lu sebebas mungkin" dan bener efeknya ada khususnya matematika. Segala
puji bagi Allah Swt., Tuhan alam semesta yang telah mempertemukan gue dengan zenius education. Rasanya setelah
ngerjain sbm 2017 adalah bebas "uhh akhirnya ya Allah!" harap harap aja sih semoga keterima di pilihan 1 dan
Alhamdulillah jadi nyata. Temen2 gue sampe adek kelas pada tau kalo gue pake zenius sampe gue dipredikatin "terzenius" sambil gue promosiin zenius deh ke adek kelas huehehe.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Arief Rahman Ismansyah Putra
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ariefi_p

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

Https://facebook.com/RichDevlD

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MADRASAH ALIYAH NEGERI SURABAYA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Surabaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya sih pesimis liat temen" dan saingan yang les mahal" , saya giat buka zenius terus, walaupun udah kelas 12
saya anggap materi yg saya pahami sangat kurang, berkat zenius, orang tua, dan Sang Pencipta, Alhamdulillah lolos.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nauval iqbal lubis
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sman 3 sidoarjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Insitut teknologi bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik sipil dan lingkungan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius kerenn !!! Membantu membuka pola pikir kita menjadi konseptual dan meluas .ga sia sia deh pake zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nandara Fitraizzati
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nandaraftr

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

https://wwww.facebook.com/NanaDeara.FIzza

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kota Serang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS MANTAB JIWAAA! Aku anak IPA murtad ke IPS awalnya bingung bgt mo belajar ips kudu mulai dari mana,
awalnya cuma belajar dengan baca2 buku ips kelas 10 kok ganyambung....kok susah ngertinya.. mana sumbernya
banyak banget lg.. akhirnya jd pusing sendiri. Sampe suatu ketika ngeliat kakak belajar pake zenius bisa lulus sbmptn...
langsung deh browsing2 cusss ke gramed beli voucher yg setahun biar puas!
pertama kali buka video yang ekonomi SUMPAH ENLIGHTENING BANGET PADAHAL AKU BENER BENER BUTA
EKONOMI! langsung jatuh cinta sama ekonomi dan ngabisin semua videonya.
aku bener2 langsung fokus sama sbmptn gara2 baca artikel zenius?? ulhar uts uas un belajar biasanya h-1, pokoknya
kls 12 aku fokusin buat sbmptn soshum titik.
belajar bareng zen ngga ngebosenin, bener2 bantu mahamin konsep bukan cuma sekedar hapalan, bisa kapan aja dan
dimana aja, dari pagi sampe siang trs malem lanjut lagi belajar sm zen. Walaupun gasempet belajar banyak geografi
alhamdulillah ada yg keisi:"
DAN AFTER ALL THOSE HARDWORKS FINALLY HI UI!!!!!
THANKYOUU ZENNN!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Usqo Irwanto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 15 Pekanbaru
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Padang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Geografi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Haidar Zuhdi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@haidarzuhdi1

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

https://m.facebook.com/Cescfabregashaidarsshikamaru

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 1 Kota Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu bukan cuma sekedar media pembelajaran online, tapi zenius juga menyadarkan bakat gue ternyata selama 3
tahun di SMA gue salah jurusan, Gue anak IPA tapi gue ga mudeng apa yg dipelajarin di sekolah, suatu ketika gua
kenal zenius dan beli voucher yang 1 tahun, dan gue langsung buka video zenius Learning, disitu gua baru tau ternyata
gue salah jurusan, gue juga kurang efektif dalam belajar, kemudian gue berubah, dan gue memutuskan untuk Lintas
Jurusan di Sbmptn, Nahh siapa sangka Seorang Anak Ipa bisa tembus Jurusan yang notabene jurusan kelas kakap di
UI yaitu Ilmu Psikologi UI, Terima kasih zenius khususnya untuk Pio tutor Sosiologi, sosiologi nya asik bang hehe. ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alberta Vania Tirani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AVTirani

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

https://m.facebook.com/rani.d.dsalvzrrt

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan)
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Udah pake Zenius sejak kelas 10 untuk ngulang pelajaran yang biasanya aku gak paham di sekolah, yaitu Matematika
dan Ekonomi, hehe. Pernah waktu itu ulangan matematika kelas 10 dan itu sama sekali gak ngerti materinya, jadi H-2
ulangan aku belajar lewat Zenius dan dapet nilai 100. Jadi nilai tertinggi di kelas. Itu bener-bener sih bikin ketagihan
belajar pake Zenius.
Menjelang SBMPTN aku tambah lagi waktu belajar pake Zenius. Biasanya kalau mau ulangan dan kalau materinya
gak ngerti doang, ini bisa hampir tiap hari ngulik soal matdas sama Bang Sabda. Bisa tiap hari ngedengerin pelajaran
Geografi, Sejarah, Sosiologi. Dan tiap pagi denger pembahasan TPA hehehe. Dari latihan soal dan pembahasan di
Zenius juga bimbingan Kak Riris aku bisa lolos SBMPTN.
Pokoknya rugi deh kalau sampe gak kenal Zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Alif Abdurrahman
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@malifabdrrhmn

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 11 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Recommended banget! Zenius itu salahsatu 'guru' yang ngaruh banget! Belajar di zenius itu bikin aku melek sama
konsep materinya dan bikin ilmu kita fleksibel dan gacepet lupa!
Aku jadi ambis SBMPTN 2017 sejak november 2016 gara dihipnotis bang sabda, dan akhirnya mulailah berjuang,
apalagi aku anak ipa yang berjiwa ips, jadi belajar bukan beban sama sekali:)
60-70% belajar aku dibantu sama zenius, dan bener2 ngebuat aku bisa sampe ada di titik ini, dimana aku akhirnya bisa
diterima di univ impian aku!
Thanks Zen!
Ps: Bang pio sosionya thanks banget, gokil!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Fawwaz Amru
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@amru_fawwaz

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Bantul
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Madha
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gak nyangka banget padahal pas ngerjain SBMPTN ragu-ragu mana mules tapi alhamdulillah usaha nggak pernah
mengkhianati.. makasih banyak zennnn
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Maria Deviyanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rskputri

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

https://www.facebook.com/mariadevianti1

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 30 JAKARTA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Kelautan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vira Oktafiyani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Viracchi_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 3 Karawang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Bahasa Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Kharisma Bintang Puteri Pandjiranau
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 JALANCAGAK
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan dokter
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Terimakasih untuk zenius. Zenius adalah salah satu alasan aku bisa keterima di univ.. Sempet ngedown karna
gaketerima snmptn dan jalur rapor lain nya.. Tapi untung sebelumnYa tutor zenius ngingetin untuk gaterlalu berharap ke
sn.. Dan harus tetep berjuang, big thanks for zenius :)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fandy Kuncoro Adianto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fandykun19

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

www.facebook.com/fandykuncoroadianto

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Lumajang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Nyesel gua baru tau zenius pas kelas 3, dulu waktu kelas 2 gua peringkat 30 dari 36, dan waktu kelas 3 berlalu, gua
ngerasa harus mempersiapkan sbmptn setelah semester 1, well 2 bulan awal belajar gabetah,tau2 ada zenius yg
katanya temenku keren, langsung beli dan nikmati dah sampai sbmptn. Alhasil, gua diterima pilihan 1. Thanks :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yekholia Maoureenth Priharjanto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mauren_ymp

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Temanggung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ROBBY GUNADHI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@robbygunadhi

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

https://www.facebook.com/robby

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Jasinga
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS PADJAJARAN
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
GEOFISIKA
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal gua kelas 12 bisa dibilang gua anak yang males banget buat belajar, pas ulangan gua nyontek (ini karena gua
gapernah belajar), tugas jarang dikumpulin, pokoknya kaya ngerasa gua gabakal dapet universitas negeri
Pas awal semester 2, setelah gua ngikutin salah satu acara di IPB, ada motivasi dari bapak penemu mobil listrik di
indonesia, gua dari situ merasa kalo gua bisa bikin sukses itu dari diri sendiri, dan sedangkan UN,SBM udah beberapa
bulan lagi. Gua mau bangkit tapi bingung mulai dari mana, nah kebetulan di FB ada testi kaka kelas gua setelah make
zenius, gua ga percaya gitu ajakan, nah gua coba review video2 yang ga harus jadi member kalo mau dibuka, dan ...
GUA NGERASA "INI GUA BANGET, INI CARA BELAJAR GUA".
Mulai dari situ gua mulai ngerasa passion gua, gua nemu passion gua, gua belajar terus teru terus. KAYA DIKASIH
GANJA BUSET, gua ketagihan abis2an, aneh banget sumpah, gua belajar zen mulai pagi selesai tiba2 udah sore,
padahal gua mau jam 12 selesainya. soalnya allahuakbar, sejam bisa abis karena zen, tapi pas liat video
pembahasannya kita pasti bilang "OH" wkwkwk. percaya ga si lu anak yg tadinya doyan maen jadi doyan sama belajar,
gua juga bingung sendiri
Dan atas bantuan zenius gua jadi peraih UN terbaik disekolah gua angkatan 2017, lu gapercaya?tanya aja ke anak
SMAN 1 JASINGA Bogor gua dulu yg bodoh males2an anaknya lumayan berubah, tapi percaya deh itu bukan
sepenuhnya dari zenius juga, tapi dari diri lu sendiri. Dan alhamdulillah gua lolos UNPAD jalur SBM dan GUA GA
BIMBEL ditempat bimbel terkenal. Cuma modal Zenius sama buku2 kaya wangsit, sks, dll.
GUA NYESEL
Nyesel make zenius cuma 2-3 bulan. Dan gua protes nih HARGA BERLANGGANAN ZENIUS GA SEBANDING SAMA
ILMU YANG KITA DAPET. Lu langganan 400 rb buat setahun, tapi ilmu lu sebanding sama temen2 lu yang bimbel di
tempat bimbel terkenal. MAKASIH BANYAK BUAT ZENIUS, TAMBAH TERUS KUALITASNYA,
DAN GUA PENGEN KETEMU KAK WILO.wkwk
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Melania Romadhani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@MRawesome4910

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

www.facebook.com/melaniaromadhani

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Karanganyar, Solo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya Zenius keren. Dari awal tryout 10% sampai sekarang bisa diterima di jurusan impian.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Primanta Holand Bangun
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ngunbangun

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Dharma Putra Advent
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius is the best
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abida Choirul Mar'ati
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@abidachoirul22

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

https://web.facebook.com/abida.choirull

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAIT Nur Hidayah Sukoharjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pertanian Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yustika
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Shafiyyatul Amaliyyah Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi jurusan Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ngebantu banget, kalau misalnya ada pelajaran yg dari bimbel dan gue ga ngerti, tinggal buka di zenius dan di
jelasin bener bener detail dan kalo lo bisa ngerjain soal zenius itu artinya udah ngerti konsepnya hehehe terimakasih
zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitria Anindita Mustikaning Putri
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fitrianind_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pati
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
M Al Iqbal Destrio Yusri
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@IQbaal_DY

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

https://m.facebook.com/muhamadiqbal.yusri?
ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 02 KOTABUMI
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lampung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ini worth it banget deh buat segala ujian *asik hahaha karena zen w bisa lolos sbmptn 2017 di tahun pertama
lulus dan makasih bgt buat Kang Sabda atas bimbingannya sehingga w bisa mengerti pelajaran yg susah bg gua
gyahahaha udh deh ya Trims Zen????
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:44:13 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:54:35 PM
Time Spent: 00:10:22
IP Address: 202.67.43.34

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ayu Lena Meilina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AyuLM0599

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

https://www.facebook.com/ayulena.meilina.1

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK-SMTI Bandar Lampung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lampung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gilaa zenius keren banget, gua gk nyangka sama penjelasan kakak2 tutor yg kece. Gua sampe geleng2 kepala pas
ngeliat penjelasannya.
Karena gua baru mulai pake zenius pas bulan maret jadi gua fokusin zenius juga untuk UN gua, dan hasilnya... gua
peringkat dua dengan nilai tertinggi di sekolah. Itu keren banget gilaa!
Karena gua sadar gua baru mulai pake zenius pas bulan februari akhir, jadi gua milih universitas lokal aja buat pilihan
sbmptn. Gua belajar beneran dari nol sumpah deh pake zenius, kalo boleh jujur mtk sama fisika gua bener2 jeblok
sebelumnya (guru gua jarang masuk gilaa, seminggu cuman masuk sekali itu juga langsung ngasih latihan tanpa
ngasih penjelasan) dan dengan zenius gua bisa ngembangin mtk gua fisika gua juga (thanks buat tutor kece,
khususnya buat bang sabda favorit gua, suaranya bikin adem ngangenin lagi bikin gua semangat belajar, hehe)
Pokoknya thanks buat 3 bulan intensifnya bareng zenius, kadang gua nyesel kenapa gua baru tau zenius pas udah
mau lulus, coba gua tau zenius dari dulu mungkin gua bisa masuk 3 besar terus kali ya di sekolah, hahaha.
Thanks buat zenius, gua percaya lo salah satu sebab gua bisa lulus sbmptn tahun ini :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 4:32:25 PM
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IP Address: 111.94.247.208

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reyhan Nugrahadi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

www.facebook.com/Zyxize

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
PKBM Ristek Nusantara Jaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Actually beli zenius cman karena penasaran, awal2 beli cman sekedar unboxing kemudian ditaruh layaknya barang
gudang ??
Saat UTS pun pikiran saya tidak terbenak buat ngecek zenius karena alih-alih belajar udh diiming2in 'nilai aman'
Cman karena takut nilai matematika jelek jdi sempet nyobain buka zenius lewat websitenya ( Saya orangnya procras
to the core begitu ngecek isi cdnya)
Dan begitu nyoba langsung ke materi basicnya, i feels like kinda mind-blown dalam konteks mind-thinking), cman
karena h-1 dan ngeceknya pun larut malem...fokus enggan tidur pun tak mau hingga menonton video2 yg ada sebatas
menyimak tanpa mempelajari lebih lanjut....hingga pagi hari
Gk sempet tidur, mau gak mau tetap ke sekolah sembari kondisi setengah ngantuk, ngerjain seadanya (dan sampe
skrg entah berapa nilainya untuk nilai murninya)
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-timeskip ke hari h-2 unHal yg sama berulang terjadi, msih enggan buka buku pelajaran/ catatan sendiri (written so bad...sampe2 penulisnya
pun enggan membacanya kembali ??) ditambah bukannya belajar malah farming material di game (the one were called
with its slank, 'Grindblue fantasy')
H-1 baru belajar pelajaran yg ujikan(dan baru mulai tengah malam hingga beberapa menit sebelum masuk
ujian,thanks god zenius can be accessed by mobile), berbekal paket malem yg cukup banyak, selama un saya terus
melakukan siklus tersebut (ada 1 moment dimana i-f***ed-so-hard salah liat jadwal, otomatis pelajaran yg diujikan blum
direfresh dan pelajaran itu adalah mtk...) [jawab 50%, sisanya ngarang,ajaibnya nyentuh nilai 8...mungkin karena un
paket c lbih gampang ketimbang un untuk sma/smk]
Se-selesainya un, akhirnya saya perlahan bertobat dgn menyicil perlajaran(serta farming material digame) sebisa
mungkin walau awal2 enggan banget sampe tanggal 10-an, porsi belajar mulai bertambah jdi 1/3 porsi ngegame
Ya,gw secara sadar tau klo ini bad habit terparah yg dimiliki gw...dimana habit tersebut hampir menjerumuskan masa
depan saya sebagai manusia..
tapi apa boleh buat saya memilih game sebagai melepas stres karena pikiran skeptic saya dgn pujian yg dilontarkan
oleh kedua orang tua saya (khususnya balak saya) dengan harapan ucapan=doa...which is pola pikir saya 'gimana
ngilangin pujian yg tak sesuai dengan realita yg ada (i'm a bad boy) tanpa memicu bentakan.' Akhirnya saya memilih
tindakan passive-yet mid agresive terhadap pujian orang tua
Tibalah hari ujian tiba. Tempat ujian yg saya dapati ternyata di depok, sementara teman2 yg lain di jakarta (tbh gw
jealous dgn situasi ini). Walaupun demikian, dengan berbekal telah mendatangi tempat ujian sebelumnya serta terbiasa
jalan tanpa diantar oleh ortu, saya memilih datang kesana dengan bantuan comuterline serta ojek online yg membuat
setidaknya tidak perlu ambil pusing soal transparansi biaya jalan, akan tetapi ortu sedikit keukeuh[ngotot dalam bahasa
halus]
Untuk mengantar setidaknya sampai stasiun.
Entah karena tidak menyangka akan ikut mengantar, pikiran saya jdi agak tenang dan membuat tidak perlu terburuburu.
(Hal ini tidak langsung menyelamatkan saya dari kecelakaan yang hampir menimpa saya berupa ditabrak kereta di
stasiun karena tidak menggunakan jalur bawah tanah dan akhir tidak menengok kiri-kanan kalau saja saya tidak
berhenti begitu mendengar suara seseorang untuk berhenti berjalan) [perjalanan pagi dari jam 5, kereta nunggu 30
menit,stasiun manggarai-depok baru 1 jam. Karena ujian untuk pemilih prodi sosial dimulai jam 9, saya menyempatkan
diri sarapan beruba bubur]
Sesampainya di tempat ujian langsung mencari 'spot duduk' untuk menenangkan diri sekaligus nyuri waktu
mengulang kembali pelajaran ketimbang melihat peserta2 yg diantar bersama orang tuanya ??
Im just spoil a little thing ketika sedang ujian, karena sebagian waktunya gk sempet mikir hal diluar ngerjain soal.
> dapet di ruangan yang terbilang bersih ketimbang ruangan lain, gw bersyukur gk kedinginan maupun kepanasan
> pelaksanaan jadwal berjalan sebagai mestinya sesuai diatas kertas, dan ini terbilang fantastic karena biasa sering
banget jdinya jam karet untuk pelaksanaan hal2 di negara kita ini :(
> pengawas juga manusia, jdi setidaknya ada interaksi walau sebatas tanya jawab mengenai tata cara ujian juga
membuat kita kgk terlalu grogi dengan pengawas tersebut
Hal yg lumrah seselesainya ujian adalah 'menanyakan kondisi teman2mu seberapa bisa mereka berjuang' yg dalam
konteks ini saya pakai sebagai rasa pelega ketimbang tanpa tahu menahu.
Jujur, disaat seselesai inilah saya baru merasakan ajaibnya zenius dalam meng-kemas ilmu basic yang di sekolah
maupun tempat les lain tidak terlalu dibahas. Karena fokus saya belajar basic thinking, setidaknya saya optimis dalam
mengerjakan sebagian soal2 tpa yg dlu2 biasa saya jawab dengan rifasat dan secara tidak langsung membantu dalam
konteks bahasa semacam bahasa dan sosiologi. (Still screwed at math thought)
Dan hari ini (13 juni 2017), saya secara resmi dinyatakan diterima sebagai maba di UNJ dengan Psikolog sebagai
prodinya.
Saya amat bersyukur baik kepada zenius, teman saya yang mensupport dengan cara mereka, juga orang tua yang
telah melahirkan saya karena selain telah orang tua telah menanamkan nilai religi berupa praktiknya dan
mengembangkan pola pikir positif, teman2 sma sebelumnya yg mensupport saya,baik ilmu maupun jiwa serta zenius
yang memantabkan pola pikir saya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyelamatkan saya yang
ampir diujung tanduk.
Akhir kata, zenius memang mantab...tapi itu kembali ke pemakainya itu sendiri. Semoga peserta2 yg telah dinyatakan
sebagai maba dapat membuat harum angkatan mereka.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 5:51:07 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 5:56:15 PM
Time Spent: 00:05:08
IP Address: 114.125.10.176

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Indra andi jaya
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

ga ada

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

lupa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma n 1 belitang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas sriwijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakutas pertanian agronomi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Thanks zenius gua jadi ngerti dalam 1 bulan yah walaupun sering begadang tapi zenius pacar sejati gua
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Time Spent: 00:05:50
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yusrin Ramli
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ramli_yusrin

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

https://www.facebook.com/yusrin.ramli

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAS Methodist Lubuk Pakam
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri - Kampus Jatinangor
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pakai zenius mantep! Tutornya jelasin sampe gue ngerti. Selama SMA konsep belajar gue cuman ngapalin
rumus. Ehhhh.... Ketika gue kenal zenius pola belajar gue ini salah banget, banyak pelajaran dan guru sekolah yang
cara ngajarnya salah banget, cuman andelin apalan mana cukup, yang penting paham konsepnya dulu
Bravo buat Zenius!
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ayu Lena Meilina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AyuLM0599

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

https://www.facebook.com/ayulena.meilina.1

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK-SMTI Bandar Lampung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lampung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gilaa zenius keren banget, gua gk nyangka sama penjelasan kakak2 tutor yg kece. Gua sampe geleng2 kepala pas
ngeliat penjelasannya.
Karena gua baru mulai pake zenius pas bulan maret jadi gua fokusin zenius juga untuk UN gua, dan hasilnya... gua
peringkat dua dengan nilai tertinggi di sekolah. Itu keren banget gilaa!
Karena gua sadar gua baru mulai pake zenius pas bulan februari akhir, jadi gua milih universitas lokal aja buat pilihan
sbmptn. Gua belajar beneran dari nol sumpah deh pake zenius, kalo boleh jujur mtk sama fisika gua bener2 jeblok
sebelumnya (guru gua jarang masuk gilaa, seminggu cuman masuk sekali itu juga langsung ngasih latihan tanpa
ngasih penjelasan) dan dengan zenius gua bisa ngembangin mtk gua fisika gua juga (thanks buat tutor kece,
khususnya buat bang sabda favorit gua, suaranya bikin adem ngangenin lagi bikin gua semangat belajar, hehe)
Pokoknya thanks buat 3 bulan intensifnya bareng zenius, kadang gua nyesel kenapa gua baru tau zenius pas udah
mau lulus, coba gua tau zenius dari dulu mungkin gua bisa masuk 3 besar terus kali ya di sekolah, hahaha.
Thanks buat zenius, gua yakin zenius adalah salah satu faktor gua bisa lulus sbmptn tahun ini :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aisyatun Hasanah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@aisyatunhasanah

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

https://www.facebook.com/aisyatunhasanahp

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 PEMATANGSIANTAR
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sumatera Utara
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sastra Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
keren!! gampang dimengerti, dan semua teorinya rata rata masuk di sbmptn. gak nyesel deh;)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Maharani Inditha Mamuaja
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@maharaninditha

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

https://www.facebook.com/maharaniinditha

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Kristen 1 Tomohon
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sam Ratulangi
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nur Afni Anggraini
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 PURI
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Malang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question

84 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#76

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 6:01:19 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 6:05:46 PM
Time Spent: 00:04:26
IP Address: 111.221.45.171

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Benaldy Yuga Adhaityar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/benaldyuga

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA N AJIBARANG
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA JURUSAN TEKHNIK INFORMATIKA
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
SBMPTN gue cuma modal zenius, gak beli buku sbm yg tebelnya minta ampun, gak bimbel/ les2an. cuma modal
400ribu(patungan 200ribuan sama temen) gue bisa lolos sbmptn. Quotes gue hari ini adalah "200ribu Menuju Undip" xD
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Assilla Sekar Cendani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@asillasekar

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA As-syafiiyah International Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Unversitas Sumatera Utara
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pertamanya gak pernah tau sama sekali sama zenius, terus direkomendasiin temen dan kita ngisi voucher bareng.
begitu nyoba pake zenius bener bener kebantu untuk urusan sekolah dan soal soal sbmptn. nyaman dan nyantai sih
belajar di zenius, cara penyampaiannya chill abis kadang humoris humoris recehnya buat makin nyaman dan mudah
dimengerti???? memang sih disini gak ada rumus cepat and the gang. tapi zenius selalu ngajarin kita konsep supaya
ngerti ini tuh datengnya dari mana itu sih poin terpenting dlm proses belajar. so far so good! zenius mantab!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Zayyaan Ba'abdullah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@MxZxB

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 3 Malang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gua bingung harus berkata apaa, man!!! Solusi belajar banget ni Zenius,,, buat semua yg bosen waktu belajar, gua
jamin deh gak bosen waktu belajar lewat zenius, tentor2nyaa sangat interaktif dan sangat detail jelasin nya, apalagi
pakek postulat dasar☺️☺️.... Ohhh pengalamann ,,, waktu UTUL UGM 2017 kemarinn,,, gua tes di jogja lupa bawa
catetan dan soal2 UtUL taun kemarin, Akhirnyaa Seharian penuh aku belajar lewat pembahasan soal UTUL di Zenius,
dan itu Worth it banget!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Diah Lugasti Kusuma
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dlugasti

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

https://www.facebook.com/dyahkusuma

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Seyegan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Univeritas Negeri Yogyakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika Ilmu Alam jurusan Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
1 kata buat zenius >> daebak!! Makasihhhh banget.. Semoga hidup kakak tutor zenius semua hidupnya Makmur aman
damai sejahteraaaaa..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Wa Ode Denti Damayanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dentidmynt

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

https://m.facebook.com/wa.damayanti

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Baubau
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Hasanuddin
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu salah satu media belajar yang sangat bermanfaat bagi saya. Dengan menggunakan zenius saya tidak perlu
ikut bimbel lagi. Dan alhamdulillah bisa lolos SBMPTN 2017. Tengkyuu zenius.. Pokoknya zenius da best lah????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Josafat Beniah Pratama Siregar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Josafat_BPS

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Regina Pacis Bogor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknologi Pangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius bagus banget ngajarin kita konsepp
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Maulidina Marlita Firdausi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@maulidina_m

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

nama user Maulidina Marlita

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Malang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Malang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sastra Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Terima kasih, zenius membantu banget banget!! Aku nggak les di bimbel soalnya mahal:( akhirnya pilihan belajar jatuh
ke zenius. Dan Alhamdulillaah keterima PTN pilihan pertama. Dan bersyukur juga lulus SMA dengan membanggakan
(UN Mat 100, peringkat 1 US, peringkat 4 UN, dan 10 besar nilai rapor di sekolah) Semoga zenius terus sukses dan
bisa membantu banyak siswa yaa!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizka Elma Selviana
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ryzkaelma

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

https://www.facebook.com/rizkaselviana

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMKN 1 MARTAPURA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius buat gue buka pikiran lebih luas tentang pelajaran. Klo udah ada kemauan belajar pun senang.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anindya Sekardini
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Cimahi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Komunikasi Jurusan Ilmu Perpustakaan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu bener-bener ngebantu belajar banget! Cara belajarnya beda sama sekolah, lebih singkat tapi bener-bener
mencakup konsep-konsep yang hsrus dipahamin. Pokoknya zenius itu??????, ngebantu banget buat belajar buat
pelajaran sekolah ataupun buat persiapan SBMPTN.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nurfadillatun Nisa Wijaya
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fadilla_wijayaa

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

https://www.facebook.com/nurfadillatunnisawijaya

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 6 Binjai
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Padang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas mipa jurusan biologi nk
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fauziyah Rahmawati
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Https://www.facebook.com/fauziyahrahmawati

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA 1 KUDUS
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Lingkungan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Naja Ichsa Mahendra
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@najaichsamhdra

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 Kedungwuni
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
PGPaud
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lutfiana Fauziah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@lutfianafauziah

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

Https://www.facebook.com/lutfianafauziah

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negri 1 Cililin
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jeremy Bagas Taruna
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jeremyblader

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

https://www.facebook.com/JeremyBagasTaruna

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Kalo boleh jujur, saya awalnya cuma anak biasa, gak pinter pinter amat, sering dipandang sebelah mata dengan teman
teman saya. Tapi menjelang kelas XII saya sadar mau sampai kapan saya begini terus, saya juga ingin sukses seperti
teman teman saya yang gak jarang juara juara lomba nasional dll. Saya mikir, mereka aja bisa masa aku enggak. Mulai
saat itu saya sebagai orang biasa" aja bertekad pengen ngalahin orang" yang emang udah dikenal "pinter" tapi dalam
hal "nyari ptn". Tapi masalahnya, secara otak emang saya agak rada lambat dibanding mereka, namun beruntung hal
itu saya siasati dengan mulai nyuri start belajar dari kelas XI. Inilah awal mula saya kenal dengan Zenius. Pokoknya
zenius itu cocok banget buat orang" yang pengen bangkit dan nhebuktiin diri kalo "gue bisa pinter kayak lo". Apalagi
materi di zenius bener bener ngajarin dari konsep sehingga org blangsak kayak aku aja bisa ngerti dan gak cepet lupa.
Tapi ya gitu, aku gak nyaranin kalian belajar dari zenius DOANG karena materi SBMPTN itu luas banget. Pokoknya
cara belajarku ngertiin dulu konsepnya di zenius, terus baru buka buka sumber materi yg lain di internet, lalu aku juga
beli buku khusus latihan soal gitu (soal di zenius udh aku babat). Aku ngelakuin semua ini selama maret 2016 - juni
2017 (tp baru serius agustus 2016). Tibalah saatnya SBMPTN aku yg notabene sering dapat juara" to se-Bali (padahal
aku bodo, cuman nyuri start doang) optimis menatap SBMPTN. Test pun aku lalui dengan sedikit pesimis karena
matdas cuma isi 2 :). Tibalah hari pengumuman, aku cuman bisa doa, pasrah sama Tuhan, sampe nangis" gara gara
pesimis, tapi Tuhan jawab doaku. Aku diterima di pilihan 1 Ilmu Komunikasi UI, sontak aku teriak kegirangan karena
jujur aku gapernah ngerasa sesukses ini apalagi dari usahaku sendiri (dengan doa juga). Dan hal paling menyenangkan
setelah dinyatakan lolos adalah aku bisa bikin bangga keluargaku yang awalnya gapercaya aku lolos ui. Pokoknya
terimakasih deh buat zenius yang udh nemenin aku belajar sehingga aku bisa ngewujudin mimpi yang menurutku
hampir mustahil pada awalnya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifka Alif Rahmasari
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rifkaaar

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

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100001578513954&ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 24 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sastra Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue pakai produk zenius bareng 3 temen gue..jadi kita tuh satu akun dipakai barengan lol walaupun kesita juga waktu
belajar karena harus bergiliran pakai akun, tapi karena kualitas video zenius yang langsung to the point kita jadi ngerti
tanpa makan waktu banyak dan alhamdulillah hasilnya memuaskan! Thanks a lot zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tasha Anindita
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tshanindita

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

http://facebook.com/tasha.anindita.9

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 91 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngebantu banget! Rada clueless minggu-minggu akhir mendekati SBMPTN, rasanya bimbel rada kurang bagi anak
IPA yang lintas jurusan. Jadi nonton zenius buat selingan, kl lagi luang di bimbel sampe otw pulang dr bimbel di ojek
pun dijabanin. Worth it! ??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Radinda Syahira
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@radindasyahira

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Shafiyyatul Amaliyyah Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
I can't thank zenius enough. Gue dulu hopeless (dan clueless) banget sama sbmptn dan segala macam entrance test
uni. Gue udah sadar sbmptn tuh bakal susah dari semester 1 kelas 12.... tapi ga pernah mulai belajar juga. Terus
beberapa temen gue ngerekomendasiin zenius tapi gue males-malesan gitu liatnya. Tapi akhirnya ditengah-tengah
keputusasaan gue ngereview matematika kelas 10, gue nyoba nonton video zenius pake akun temen gue (hahaha sori
zen).
Terus ketagihan.
Pada akhirnya gue mutusin gue harus belajar dari zenius nih--secara bimbel gue gak jelas mulai dari jadwal sampe
gurunya.
Jadi abis selesai un hari ke-3, gue beli deh paket zenius yang buat sebulan (iya gue belajar sbm baru abis un, dasar
gila emang).
Terus gue belajar dari abis un, 2 jam di bimbel, pulang ke rumah makan siang terus streaming zenius sampe malem.
Gitu terus sampe h-3 sbmptn :')
Terus pas sbmptn gue telat hahahahahahahahahaha
Tapi pas buka pengumuman (sambil nangis-nangis) eh lulus :'''')
THANK YOU ZEN!!!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad hisyam kurnia
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hi_syaam

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

Muhammad hisyam kurnia

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Darunnajah jakarta selatan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA jurusan biologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Recomended buat anak new generation, zenius ngasih apa yg di butuhin anak jamam skrg. Buat bang pras makasih
udah ngajarin gue biologi, gue kira lu ganteng karna suara lu maco bgt. pas gue tau yah wkwkwk, tapi sumpah guerasa
lu manusia modern terpintar yg pernah jadi guru gue ??????????.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Abi Putra Guruh Pradana
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@abipradanaPG

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Magelang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Yogyakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ekonomi jurusan pendidikan ekonomi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cinantya
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anaaaTranaaa

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA IT Nur Hidayah Kartasura
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anzaldi Sulaiman Oemar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RealZaldi

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

https://www.facebook.com/Zaldi.Anzaldi

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Males banget yang namanya belajar kepaksa dan dibatasi waktu, apalagi bimbel tuh yg setiap hari pulangnya jam 8
malem. Untung ada Zenius dah jadi bisa belajar sewaktu-waktu, kalo ada yg ga ngerti ya tinggal diplay ulang videonya.
Berat sih waktu pengumuman snmptn undangan terus ada kata "maaf" tapi yaudah lah ya, masih ada 1 bulan lagi gua
pikir.
Gua habisin tuh 1 bulan buat full belajar saintek, gua ga terlalu berminat belajar tkpa, karena kata gua sih itu modal
nekat aja.
Zenius ngebantu banget buat review materi ya walaupun sebanyak apapun belajar biologi tetep ga bisa paham haha.
Waktu hari H sbmptn tuh ya santai aja ngerjain anggap waktu kayak TO dan selesai, ya begitulah adanya.
Sampe pengumuman tuh sebenarnya gua parno yang gua takutin tuh salah identitas bukan salah ngejawab, eh untung
lulus juga di pilihan pertama STEI ITB, stei with me lah ya.
Makasih lah pokoknya gua nemu Zenius jadi ga perlu pergi ke bimbel capek capek, intinya tuh SBM pede aja, belajar
tuh waktu TO jangan mepet SBMPTN. Gitulah intinya, okesip makasih sekali lagi Zenius.

108 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#97

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 6:42:31 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 6:46:29 PM
Time Spent: 00:03:57
IP Address: 112.215.175.8

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Miftahul Jannah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@miftahuljh_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kuala Tungkal
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Jambi
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Boto Rifka Aprilia Purba
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RifkaAprillia

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

https://www.facebook.com/rifka.aprilia.37

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sejak aku pake zenius, aku ngerasa ini metode belajar yg aku tunggu dari dulu. Beda banget sama bimbel yg pake
sistem carcep. Di zenius, kita diajarin mulai dari konsepnya. Tutor2nya juga menyenangkan. Bahasanya gak terlalu
ribet. Ditambah lagi sama bang sabda yg mengajar dengan cara yg menarik, sehingga kita jadi ketagihan belajar.
Zenius bener2 ngebantu aku dalam menyelesaikan permasalahan yg ada di dalam soal. Kita diajak buat berpikir kritis
dan konseptual. Ngerjain soal sbmptn juga jadi lebih mudah. Masuk itb itu adalah bonus. Yang terpenting kita tau apa
alasan kita mempelajari sesuatu. Aku berharap semakin banyak anak indonesia yang bisa merasakan metode belajar
dari zenius.
Makasih zenius :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salma Amalia Aini
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@salma_amaliaa

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

https://www.facebook.com/salmaamalia.dbieterz

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Jonggol
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Biologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pertama, makasih buat Zenius.net buat bimbingannya selama ini. Pokoknya zenius ngebantu banget buat belajar
selama ini, sayangnya sih gue kurang mantengin banget, tapi alhamdulillah bisa keterima. Gue jadi mikir, kalo gue
bener2 make zenius mgkn bisa lebih dari ini (?) Gue suka banget konten2 Zenius, apalagi pembahasan soalnya itu
ngebantu banget!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ASTRIYA RAHMANI ANDINI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

http://www.facebook.com/astriyarahmaniandini

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Margaasih
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Pendidikan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ricky Ramdhan Darmawan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rickyrd15

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

https://www.facebook.com/rramdhand

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Cimahi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya belajar pake zenius itu apa-apa yang aku benci jadi suka banget materinya.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitra Annisa Ramadhani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 68 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius enak banget buat belajar konsep-konsep

114 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#103

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 6:33:25 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 6:57:12 PM
Time Spent: 00:23:47
IP Address: 139.192.128.193

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ronaldo Ongki Winata
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

ga pake twitter

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

https://www.facebook.com/ronaldo.ongky

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Dhammasavana - Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi

115 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Well, saya baru kenal zenius dari kelas 12 SMA. Saat itu saya penasaran dan coba nonton 1 video tentang matematika
(integral kalo ga salah), dan saya sungguh kagum dengan penjelasannya!
Akhirnya saya beli voucher zenius untuk 9 bulan (agar bisa nonton video lainnya) dan sangat membantu saya, terutama
saat menghadapi UNBK dan SBMPTN 2017
Saya sebenarnya sudah mulai cari informasi tentang PTN sejak kelas 11 semester 2. Saya banyak bertanya kepada
guru-guru saya mengenai PTN. Saat itulah saya pertama kali mengenal istilah 'SBMPTN'. Saat itu juga, saya yang
masih kelas 11 membeli buku SBMPTN 2016 dan saya coba untuk mengerjakannya. Dan bisa ditebak, nilai yang saya
dapat sangat kecil.
Begitu masuk kelas 12 SMA, saya mulai serius memikirkan kuliah. Dan beruntunglah saya bertemu zenius saat itu,
terutama bagian zenius learning yang sangat memotivasi. Akhirnya saya memilih jurusan farmasi di Universitas
Indonesia. Fyi, di sekolah saya belum pernah ada yang berhasil lolos PTN mana pun, jadi mustahil bagi saya untuk
menempuh jalur SNMPTN.
Saat memasuki bulan Desember, saya mulai benar-benar serius mempersiapkan diri untuk ujian SBMPTN. Saya
hanya belajar dari zenius saja, tanpa bimbel.
Saat memasuki bulan Februari, waktu saya tersita banyak untuk mempersiapkan UNBK. Saya sementara tidak belajar
SBMPTN sampai UNBK selesai. Yah, memang sayang waktu, tapi saya ingin meraih nilai bagus untuk UNBK juga.
Setelah UNBK selesai, saya menggunakan seluruh waktu saya untuk belajar SBMPTN. Saya selalu start belajar jam 7
pagi sampai jam 11 siang, lalu saya lanjut dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, lalu lanjut lagi dari jam 7.30 malam
sampai jam 10 malam. Lelah? tentu. Tapi saya ingin bisa membanggakan kedua orang tua saya dan membawa nama
baik sekolah saya. Itulah yang membuat saya terus dan terus belajar.
Akhirnya pengumuman tiba, dan saya sangat senang saat melihat hasilnya. Saya diterima sebagai mahasiswa
Universitas Indonesia jurusan farmasi. (Saya juga meraih nilai 100 untuk UNBK matematika dan 95 untuk UNBK
kimia).
Dengan disiplin, usaha, kerja keras, mimpi besar, dan doa yang kuat, pasti bisa meraih impian kita.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
SHINTA HERAWATI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@shinta_hw

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

Https://www.facebook.com/shintaherawati

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 jekulo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas peternakan jurusan Teknologi pangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sayidil Tohari
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@saidil_tohari

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

https://www.facebook.com/saidiltohari

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Prabumulih
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sriwijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue ngga pandai cerita zen. Intinya, kenal dan make lo tuh berkah bgt! Makasih banyak. Dah, sorry ya zen kurang niat
nulisnya wkwk.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fajar Rofinanda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nanda_writter

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

https://www.facebook.com/nanda.writter

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 2 Blitar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Instiut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Panjaaaang Zeenn..
Diceritain disini gak cukup.. wkwwkw
Thanks for the best experience ever Zen.. Love you :*
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yasvialan Arianta
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alanyasvialan

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

https://m.facebook.com/yasvialan.arianta?
ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK Negeri 2 Pekanbaru
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Riau
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Produk zenius bermanfaat banget buat gw dalam saat belajar di sekolah . Cara mereka (tutor zenius) mengajar itu
sangat keren dan bersahabat , dan itu membuat gw jadi mudah mengerti apalagi cara mereka ngomong yang
menggunakan bahasa gaul bukan formal yang lebih enak di dengar . Semua itu membuat gw lebih cepat masuk dan
lebih cepat NGEH daripada guru gw di sekolah. Ulangan , ujian , quiz dadakan pun gw gak takut lagi untuk
menghadapinya karena setiap hari gw addicted banget sama video nya zenius yang mungkin klo di youtube viewers
nya udh bermiliaran atau bahkan udh angka/nol (lebay) . Dan di zenius gak hanya video-video pembelajaran aja tapi
banyak juga membahas tentang tips-tips UN , SBMPTN , USM STAN dll di blog nya zenius , bahkan dalam
mengerjakan SBMPTN 2017 yang lalu gw ingat tips-tips dari kak wilona(tutor zenius) dalam mengerjakan soal TPA .
Dan materi yang mereka ajarkan di bagian SBMPTN sesuai dengan soal-soal yang ge kerjakan di SBMPTN 2017
kmrin . Pokoknya gak rugilah gw makek produk Zenius. Tutornya muda-muda banget dan bersahabat . Yahh mungkin
itu seleranya kak sabda kali yakk :D heheh
Terima kasih zenius education yang selalu menemani malam-malam ku sampai larut malam :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MUHAMMAD HARI RAMADHAN
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@m_hariramadhan

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

https://www.facebook.com/amad.hari.5

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kroya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Elektro
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Seneeng banget zen bisa diberi kesempatan belajar bareng. Gue yang emang orangnya bosenan banget sama rumus
dan butuh tips gokil biar belajar gue masuk, cocok banget sama produk zenius ini!
Gue ikut SBMPTN 2017 ini tanpa beban sama sekali, tanpa adanya panik harus lupa rumus, dan lupa hapalan. Karena
semuanya sudah siap di otak gue, dari konsep-konsep yang dijejelin, tinggal call-back doang.
Walhasil, gue dari yang make zenius.net sejak semester 2 kelas X kerasaaa banget effortnya, cara pandang berpikir
gue mulai terbuka dan makin canggih dari sembelumnya dan teman-teman gue. Sebenernya masih banyak sih zen
yang ingin aku ungkapin, uuncchh, kapan kapan lagi ya zen, lopyuuu for all tutor yang selama ini bimbing gw,
khususnya Sabda yang orangnya gue banget!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ananda Aulia Parahita
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA Jurusan Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ketika lihat pengumuman snmptn, ternyata ngga dapet, bingung harus gimana. Awalnya ngga ada niat sama sekali
buat ikutan sbmptn, tapi akhirnya memutuskan untuk ikut. Bingung mau belajar dari mana, persiapan kurang dari 1
bulan. Les terlalu mahal, beli buku juga bosen banget ngerjainnya. Akhirnya ketemu sama zenius, dengan biaya yang
cukup terjangkau, belajar materi sbmptn dari zenius, dan ternyata ini recommen banget buat temen2 yang lain.
Ngajakin beberapa temen pakai produk zenius dan bisa belajar bareng.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Pratama Putra Ibrahim
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 8 Tangerang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu bagus banget menurut gue. Untuk bagian SBMPTN, yang terbagus menurut aku itu yang sosiologi dan
sejarahnya. Mantep banget. Gue bisa menginternalisasikan pelajaran dengan lebih baik lewat Zenius. Muito obrigado
Zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Bintang Rahma
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ENTONG_48_

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

www.facebook.com/ryg.bintang

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK NEGERI TAKERAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Yogyakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mutia Sekar Primasta
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@MutiaSekarP

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

https://www.facebook.com/mutiasekarp

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi Pangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awal awal pake zenius itu pas kelas 11 dikasih tau sama kakak katanya zenius itu ngaruh banget enak ngajarinnya
ngerti. Terus akhirnya nilai aku mulai meningkat tuh, nah temen temen banyak yang nanya, "itu nilai kamu segitu gara
gara zenius?" "Iyaa mungkin hehe coba aja deh pake, atau engga pake punyaku dulu aja deh." Yaudah kan akhirnya
banyak yang make tuh satu akun buat rame rame haha jadi kita ada multichat gitu kalo mau make laporan dulu
bergilir?? nah pas kelas 12 karena udah lebih sering make, akhirnya temen2 jadi pada ikutan beli jugaa.. pas kita lagi
bahas soal sbmptn, temen temen juga pada heran, "kok tau sih harus digituin? Emang kita pernah diajarin ya?"
"Hehehee makanya pake zenius dong." Ohiya terus ada tuh temen yang kayak ngeremehin soal TPA gituu terus kan
aku bilang, "ih coba deh belajar TPA di zenius, ngaruh tau jadi ga asal asalan." Terus dia kayak ogah2an gitu padahal
mah keren banget ka wilo ngajarnya. Entah mungkin sekarang dia menyesal..
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Sulhan Hadi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Tidak punya

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

https://www.facebook.com/suzkaztwrejo

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN Tlogo Blitar/ MAN 1 Blitar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Satu kata untuk zenius, MANTAP...
Awalnya aku adalah salah seorang siswa yang suka bangett sama kimia, nah karena itu tuh aku pilih jurusan yang
sesuai passionku....
Pas denger tentang jurusan farmasi, aku langsung pengen banget masuk itu jurusan..
Jadilah pilihan pertamaku di F. Farmasi UGM..
Yang pertama, ada jalur SNMPTN yang katanya tukang PHP tingkat nasional..
Akhirnya kuisi snmptn dengan pil pertama FF UGM, kedua Kimia UGM, dan FF UB..
Dan akhirnya aku salah satu korbann php
Udah kucoba jalur usm stan, pmdk pn, span-ptkin, dan hasilnya...?!
Gk lolos semua...
Coba move on dengan nyibukin blajar buat sbmptn (padahal udah dari awal tahun 2017), akhirnya nemu yang namanya
zenius.
Waktu coba, sbmptn kurang sebulan (whaat the hell ??)...
Dan dari awal aku tertarik sama pngalaman alumni dari zenius, dan setelah coba pake zenius...
I LOVE IT...
Jadi suka banget sama yang namanya fisika(padahal dulu paling eneg)..
Ngrasain penjelasan dari sabda ps itu rasanya kaya di surganya sains...
Lo diajak paham fisika,kimia, biologi, mulai dari konsepp...
Dan ketika melewati sbmptn 2017, aku lolos di F. Farmasi UGM
Thank to Allah
Thank to my parents
Thank to friend
Thank to zenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Anindya Damayanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 7 Kota Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya belajar di zenius itu okeeh banget. Kita diajarin dari akar-akarnya dan konsep banget. Bikin betah mantengin
gadget sampai tengah malam buat nonton videonya. Alhasil kalau besoknya tiba-tiba ditanya guru udah bisa jawab,
kalau ada kuis bisa jawab cepet, & ulangan jarang banget remedial. Ketika guru jelasin di sekolah pun, karena udah tau
konsep nya jadi bener-bener asik dan tau rumus yang di jelasin itu asal muasalnya dari mana dan bagaimana
aplikasinya di kehidupan. Dan ilmu nya itu lohhh, karena nggak cuma hafal rumus, konsepnya awet banget di otak
hehehe. Terima kasih zenius sudah menghiasi masa sma ku, entah gimana nilai rapot dan hasil ujian ptn kalau kita
nggak ketemu. Terima kasih juga udah buat nggak pusing karena nggak lolos snmptn, karena yakin pasti bisa lolos di
sbmptn atau di ujian mandiri.
Sukses selalu untuk zenius
Zenius the best!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I PUTU TEDI SOGUN
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kwnsogun

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Ganesha
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
mantap jiwa!!!!

130 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#116

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 7:57:06 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 8:00:28 PM
Time Spent: 00:03:22
IP Address: 103.213.128.74

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Valerian Mahdi Pratama
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@valerian182

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

facebook.com/valerian77

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 38 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius nih life saver banget di saat-saat kepepet :')
Sakau mafikibi tengah malem? Yowis buka zenius aja. Lumayan kan gabut berfaedah.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Harry Prabowo
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga adaa

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

https://www.facebook.com/harry.linz2

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Cinta Budaya Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Efektif gilaaa! Jumlah informasi yang disampaikan dibandingkan dengan waktu penyampaian rata2nya ga ada yang
bisa nandingin! Akurat lagi. Concise, compact. Curriculum mapping ama deliberate practice nya rapi dan pas banget,
revolusioner! Cant imagine life without zenius.net. THANKS FOR EVERYTHING
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rona Atikah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ronaatikah

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

Https:www.facebook.com/rona.atikah

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 4 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Farmasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Yang bedain zen dari yang lain tuh, rasanya zen yg bener bener nekenin di konsep dasarnya jadi ngertii maksud materi
dan soalnya kaya gimanaa jadi enak bgtlah pokoknya!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RIZQI HANIF SAHRIR
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rizqihanif_

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

https://www.facebook.com/kikihanif2

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Palopo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Makassar
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
PUTRI PETRICIA SITUMORANG
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

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

Https://www.facebook.com/putripatriciasitumorang

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 01 Mukomuko
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Bengkulu
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pertanian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Desmaria Eka Ifanka Hutapea
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mariiadeih

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Pematangsiantar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Nusa Cendana
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Manajemen Perairan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zelika Rizky Sholekha
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zelika_rizky

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 23 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 8:25:20 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 8:31:24 PM
Time Spent: 00:06:04
IP Address: 120.188.81.170

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Maurizka Callista C.
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Maurizkash

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

https://m.facebook.com/public/Maurizka-Callista

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bantul
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake Zenius itu seru, asik, dan mendasar banget dari konsepnya!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 8:21:28 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 8:31:41 PM
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IP Address: 120.188.81.212

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nisa'atul Maulani Aulia
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nisaatulma

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

https://www.facebook.com/nisaatul

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma Negeri 1 kudus
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas mipa. Jurusan matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman aku lucu sii. Karena dikelas yang pake zenius ada 2 orang. Saya dan satu lagi temen cowok. Tapi dengan
diam diam saya pakai headset dan saya dengerin zenius. Mau itu istirahat jamkos. Atau apalah yang penting urusan ku
sama zen harus selesai. Dikit dikit siii. Tapi sebener nya waktu aku tersita untuk belajar stan. Dan sbm hanya yaa
belakang karena memang ada senggang waktu antara usm dan sbm satu bulan. Setelah itu pagi siang sore malam
baru dehh pantengin zen. Sampe zen nya bosen kali yaaa. Terus paham konsep sii. Ketika diterangin guru bilang 'ooo
itu kan udah dibahas di zen. Malah lebih lengkap'. Dannnn finally awalanya ga yakin kalo diterima soalnya anak depan
ku banyak banget ngisi nya. Sedangkan akuu. Tapi alhamdulillah hasil tidak mengecewakan
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 7:59:18 PM
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Olivia Yacub
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 10 Padang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri Kampus Ganesa
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius tuh, pelajaran yang sulit jadi lebih mudah dimengerti, tapi gua biasain diri jangan bergantung sama zenius,
jadi gua usahain untuk ngerti dulu sendiri. Gua selama SMA jadi anak olimp fisika, rank paraler gua jg bagus, alumni
SMA gua jg ada yg lolos SNMPTN di jurusan yg gua incar, jadi gua enmang ngarep SNMPTN walaupun zenius udh
berkali2 ngingetin biar gk ngarep SNMPTN. Dann...gua emang adi korban php SNMPTN. Tapi yah gua gk pake acara
sedih2an. Gua sadar gk punya waktu utk depresi, stress, sedih, dsb. Gua langsung tancap gas buat belajar SBMPTN.
Gua bahas2 soal SBMPTN pake zenius. Yah, kalo materi sih, gua rasa udh gk ada waktu lagi buat ngulang dan asanya
jg buat materi SMA, gua udh oke. Nyesal jg kenapa sebelum2nya gk serius belajar SBMPTN. Well, gua emang ada
nyicil+ikut TO2 SBMPTNsejak sebelum2nya, tapi ya nggak serius amat. Beruntung gua sering ikut lomba, jd yah
mental gua udh mental pejuang. Beruntung jg gua jd anak olimp fisika, jadi gua gk kesulitan buat belajar SBMPTN
fisika. Pas ngerjain sbmptn: gua kuatin MENTAL, gua bilang ke diri sendiri, ngerjain semaksimalnya!!jangan panik!! Gua
sadar, mental kuat emang penting bgt buat ngadepin ujian seleksi kyk SBMPTN. Tapi yah, susah jg buat gk panik,
apalagi ternyata Saintek gua cuman ngisi 24, gk nyampe setengah...trus ya gua kuatin mental lagi buat ngerjain TKPA.
Jadi pas ngerjain TKPA tujuan gua: ngerjain sebanyak+secepat mungkin, gua ada ngisi 63, yah lebih maksimal lah
rasanya drpd pas ngisi Saintek. Setelah Ujian: waduhhhh...gimana ya, campur aduk gitu...rasanya gak maksimal di
Saintek, ada2 aja yg gk maksimal. Ternyata ada 9 soal lagi yg gua bisa ngerjain malah gua skip lah, ada yg salah
pula...gua bandingin sama The Real Passing Grade nya Wangsit Education, rasanya gk ada harapan diterima di pil 1,
mungkin paling mujur di pil 2. Gak gua pikirin lagi tuh SBMPTN (tepatnya, usahain biar gk kepikiran)...gua juga
sebenarnya udh ada dpt beasiswa penuh di univ swasta, jadi yahh...gua usahain biar pasrah aja lagi.Terus pas buka
pengumuman: Shockkkk!!! THANKS GOD, Gua keterima di pil 1!!!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 8:27:38 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 8:36:42 PM
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IP Address: 139.195.172.189

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Natasha Avinda Albertina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@natashaalbertina18

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 03 tangerang kota
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UIN Jakarta | Agribisnis
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Sosial ekonomi / pertanian Agribisnis
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Buat Gua Pake zenius itu nambah ilmu sebelum Gua Tidur gua Suka dengerin Dan nontonin Materi Materinya, Dan itu
cukup teringat Di otak Gua, Karna Gua bukan tipikel orang yg Suka belajar dengan buku tulisan Dan pulpen Di Tangan
Gua thank u zen..
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Sri Wahyuni Ningtiyas
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tiyaswhyn

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sidoarjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA jurusan Matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Hai, aku awalnya udah lama banget pengen pake zenius. Tapi gara-gara nunggu SNMPTN yang php banget, jadinya
baru pake zenius h-22 SBMPTN. Aku pelajari semua materi yang menurut aku kurang, evaluasi juga setiap harinya.
Walau berkali-kali tumbang gara-gara flu tetep semangat buat ke prodi impian. Bener-bener zenius ngasih aku
pandangan yang beda dan bener-bener konsepnya mantep banget. Waktu D-day SBMPTN lihat soal walau agak raguragu waktu ngerjain kebayang suaranya bang sabda terngiang pas jelasin konsep wkwk, jadi deh ngerjain SBMPTN
sekreatif mungkin ?? dan waktu pengumuman gak nyangka, aku keterima di pilihan 1 ?? Makasiih zenius ❤
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizky Ramadhan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

zkyrxm

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Tangerang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Hubungan Masyarakat
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue penggemar berat Glee. Dan Rachel Berry pernah bilang "being a part of something special makes you special,"
dan gue merasa spesial karena bisa jadi bagian dari ZeniusClubber tahun ini. Sebenernya udah tau Zenius dari SMP.
Tapi baru pakai produknya pas kelas 12 ini. Oh iya, fyi, gue lintas jurusan dari MIA ngambil Soshum. Susah ga sih?
Susah, kalau ngejalaninnya sambil ngeluh. Kalau ngejalaninnya enjoy kayak gue sih, tiap belajar Soshum (pakai
Zenius pastinya) gue malah ngerasa kayak lagi rehat. Kenapa? Karena: (1) Gue enek sama pelajaran Saintek; (2) Gue
suka pelajaran Soshum; (3) Belajar pakai Zenius itu enak (Apalagi sama Bang Pio. Seru banget ga ngerti lagi).
Dan juga, gue nggak ikut bimbel. Jadi yaa emang Zenius itu istilahnya kayak satu-satunya senjata gue dalam perang 16
Mei kemarin (walaupun sempet ikut program intensif gitu sih, hehehe).
DAN AKHIRNYA gue lolos pilihan pertama di Humas Unpad. SENENG BANGET GILA GILA GILA ngga nyangka.
Makasih Zenius! Salam buat Kak Donna yang suaranya sangat menyenangkan untuk didengar. :p
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Tri Wahyudi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@yudidenkil

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

Www.facebook.com/yudidenkil

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pandaan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Apoteker
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sangaf banget zenius....tips persiapan sbmptn nya mantep banget meskipun gue belajar nya ala "digoreng dadakan"
tapi berkat deliberate practice sebulanan alhamdulillah lolos...*) itu beneran banget gue ngulang kimia deri awal banget
dan belajar black box nya biologi
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Novita Eka Padmaningrum
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@novitaep_

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

Https://www.facebook.com/novita.eka.16

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakiltas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Enak banget pake zenius, aku awalnya emang gamau pake tapi karena nyari kumpulan2 soal gitu susah akhirnya aku
mau. Di zenius nyari soal-soal gampang! Mana udah ada pembahasannya lagi:)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Dhio Hidayatullah Hutagaol
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dhiohidayatullah

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

https://www.facebook.com/shadowisawikipedian

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 13 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pertanian Jurusan Arsitektur Lanskap
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Well, it's a great experience using zenius tho :D sebagai orang yang gak bisa ngikutin ritme tempat2 les dan harus bikin
ritme sendiri, zenius works so much :D
+zenius' conceptual learning works. seriously....... kecuali kalau belajar sistemkebutsemalem. Hahahaha.
p.s.:
1) tapi harus diimbangin sama manajemen waktu yang baik, karena kita yang bikin ritme belajarnya sendiri. Zenius
might help you with their advices on the "zenius learning" vids, but indeed, it takes practice.
2) pernah ngalamin beberapa kali lag sih pas muterin videonya, tapi ternyata video2 itu ada "mekanisme"nya sendiri,
misal: jangan langsung diskip ke menit sekian kalau di ponsel, dsbdsb.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
RUSYDA SAVIRA
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rusydasvr

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pandaan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Sains dan Teknologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius itu kece banget, penjelasannya singkat padet dan jelas banget. Bahasa yg dipake juga ga terlalu formal
jadi bisa santai gitu belajarnya dan mudah diinget. Kadang dijelasin guru masih bingung2 mulu tp pas uda liat video di
zenius jadi paham.. BIG thankss buat zeniuss!! Walaupun aku cuma beli voucher yg 2bulan aja tapi waktu 2bulan itu
manfaat banget.. ????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cokorda Istri Ambidika
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ika_ambidika

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

https://www.facebook.com/ika.ambidika105

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Gianyar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius keren banget! Aku termasuk orang yang ga begitu suka matematika, apalagi kalo udah "skakmat" dan cuma bisa
bengong ngeliatin soalnya begitu aja. Sebulan sebelum SBMPTN mulai bingung kan gimana caranya biar bisa
ningkatin frekuensi bisa jawab soal matdas, jadi seharian bisa nongkrongin zenius demi matdas ??, dan ini ngebantu
banget karena ga perlu ngingetin rumus yang seabrek karena udah paham dan nempel di otak ☺. Sekarang aku lulus
sbmptn pilihan pertama di UI, jurusan Ilmu Ekonomi. Masih ga nyangka bisa diterima karena kuotanya sedikit dan
persaingannya ketat!
Oh iya, dulu di kelas 11 pelajaran Sejarah Peminatan kan ada bab tentang revolusi dunia gitu, materinya cukup banyak
dan baca buku teks malah bikin tambah pusing karena ga bisa nelusurin intinya. Lalu malam hari sebelumnya tiba tiba
keinget zenius, dan akhirnya kebablasan begadang nonton video-video materinya. Ketika ulangan pun ngerasa
beruntung banget karena bisa jawab soal dengan lancar, ditambah lagi ada jawaban yang sumbernya ada di zenius dan
ga aku temuin di buku teks ku. Nilai 100 pun aku dapetin akhirnya ??
Thank you, Zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
dicky wahyudi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/wklvn

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Palu
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Tadulako
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
saya betul betul menikmati belajar pake zenius.net sama xpedia,sebenarnya tujuan utamaku belajar pake zenius bukan
cuma sekedar lulus sbmptn tapi lebih ke menambah pengetahuan tentang science. serius. sama sekali nggak bohong.
kayaknya itu aja.
pertanyaan no. 13 harusnya sbmptn tahun 2017 yah ?
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zudella Tria Oktaviani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@octvnzudell_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Reynardi Larope Sutanto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga main twitter

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

https://m.facebook.com/mikael.sutanto?ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Santa Laurensia Tangerang Selatan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw cuma mau ngucapin banyak banget terima kasih ke segenap tim Zenius Education! Semoga bisnisnya makin
berkembang dan jangan lupa bikin blog terus ya!
Dulu gw kelas 10 murid yang nilainya pas-pasan sekitar angka 7 terus. Ditanya cita-cita masih suka bingung dan
bahkan nganggep salah jurusan. Sampe akhirnya naik kelas gw mutusin untuk berubah dan mulai giat belajar. Awalnya
gw browsing di google tips belajar sma dan muncul lah sebuah blog dengan nama yang cukup aneh, tapi catchy, yaitu
zenius HAHAHAH.
Dari baca-baca tulisan di blog situ (makannya nge-blog terus ya kakak-kakak hehehe!) gw jadi termotivasi untuk belajar
dan sadar kalo dengan usaha semua pasti bisa dilakukan. Gw jg coba untuk beli voucher zenius di indomaret (meski
awalnya mbak-mbaknya gak tau apa itu jenius-jeniusan :D). Di kelas 11 akhirnya gw mulai naik nilai-nilainya. Zenius
memainkan peran sentral dalam kebangkitan ini *gaya bicara komentator. Dulu tiap kali pelajaran, khususnya kimia, gw
ga bakal nyatet apa" dan tiba-tiba dapat angka bagus di ulangan HAHAHA. Temen-temen pada bingung padahal
alasannya cuma 1, malam sebelumnya gw mantengin tutor zenius ngomongin kimia yang tiap durasi videonya bisa
sampe setengah babak pertandingan bola.
Sampe di kelas 12 gw tetep pake zenius, kali ini langsung beli voucher setahun. Meski begitu, gw baru beneran niat
pake pas bulan Januari. Sesuai saran zenius, gw gak mentingin nilai UN. Jadi, di saat temen lain belajar BI gw
malamnya ngejer materi peluang matematik hehehe. Alhasil nilai UN gw jeblok abis. Akan tetapi, itu gapapa karena
target gw cuma satu yaitu jadi pejuang SBMPTN yang sukses. Akhirnya tadi siang gw berhasil meraih target itu :)!
Karena ini testimoni, dan gw ga mau testimoninya jadi macam punya klinik t*ng fan* yang cuma ada positifnya, ada
beberapa hal yang pengen gw saranin buat zenius. Yang paling utama mungkin beberapa kontennya, khususnya yang
tua-tua, harus di-update atau setidaknya dikasih keterangan kesalahannya apa. Ada satu video yg bilang kalo tanaman
monokotil, bukan dikotil, yang punya kambium dan ada juga yang salah ngitung. Gw tau bikin video ga mudah dan
produk bule macam Khan Academy juga suka salah tapi setidaknya dikasih keterangan ya hehehe. Saran lain semoga
zenius bisa kasih tool mempercepat video macem di youtube atau tool seek video yang lebih baik supaya kalo ada
bagian yang kita udah tahu gak perlu kita nonton lama-lama lagi dan jadi bosen hehehhe. Itu aja sih zen.. All in all,
you've done such a fantastic job in teaching and inspiring our nation's youth! (Hal yang bikin gw yakin ga salah jurusan
adalah saat tahu kalo science doesn't suck at all, ya social science juga enggak sih hehe).
Titip salam buat tutor kimia yang videonya sepanjang jam istirahat sekolah gw tapi berkualitas, buat tutor bio (yg lama
maupun baru), tutor fisika dan mat yang terkenal dengan teori kotak serta panggilan "boy"-nya, juga untuk tutor tpa
dengan suara terlembut, ya! (Astaga testi gw kepanjangan ga sih)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fauzan Budi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fauzanbs_

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

https://www.facebook.com//fauzanbs_

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 5 Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Perkapalan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Perjuangan dari pertama mau beli voucer sampe dibelaiin minta orang tua dan jelasin ini itu. Dan akhirnya dapet dan
masalah kuota interneet yang kadang terbatas juga jadi tantangan. Tapi setelah bener bener belajar dari zenius.
Alhamdulillah bisa lebih paham tentang materi
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#138

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:38:51 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 9:51:21 PM
Time Spent: 00:12:30
IP Address: 36.72.120.15

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nada Tsamrotun Nadwah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nada_nadwah

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

https://m.facebook.com/nada.tsamrotunnadwah?
ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Albidayah Batujajar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pendidikan Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
belajar pake zenius itu praktis banget, apalagi bwt yg bru persiapan 2 minggu sblm hari H ??, belajarnya bisa efesien
krena materi sbmptn udh terangkum semua di zenius ??
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#139

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:39:12 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 9:52:06 PM
Time Spent: 00:12:53
IP Address: 114.4.83.56

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Lukwanafif
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@lukwanafif_

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

https://www.facebook.com/lukwanafif

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Boyolali
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius pertama bulan februari pas mau un, soalnya niat belajar serius baru kelas 3, dan beli bulan februari biar
nanti bisa kepake sampe sbm. Awalnya sih biasa-biasa aja, trus tiap hari download soal-soal buat un dan liat
pembahasan jadi asik aja pake zenius, dan sampe suatu ketika aku bisa dapet 3 besar un se sekolah!!! Nggak
nyangka, padahal kelas 10&11 dapet rangking 10 besar sekelas aja jarang-jarang. Antara seneng & sedih sih, soalnya
snmptn nggak keterima, dan setelah itu perjuangan sesungguhnya baru dimulai, tiap hari isinya les & buka zenius, dan
akhirnya bisa keterima di pilihan pertama, pertambangan upn yk !!! Nggak nyangka banget, pokoknya membantu
banget deh buat kamu yg baru niat belajar pas kelas 12, terimakasih zenius :)))
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#140

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:47:04 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 9:52:24 PM
Time Spent: 00:05:19
IP Address: 118.136.40.121

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aninda Febrina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anindafebrinanr

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 10 Bandar Lampung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Jurusan Arsitektur
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius asik, daripada ngegabut nonton film, mendingan nontonin zenius. Zenius isinya bukan cuma pelajaran gitu
gitu, tapi juga isinya tentang gimana caranya kita ngerubah pola pikir kita.
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#141

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 8:55:32 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 9:54:47 PM
Time Spent: 00:59:14
IP Address: 180.253.128.160

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jodi Jaya Dilaga
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@waitbutwololo

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

https://www.facebook.com/jodi.jayadilaga

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 NGAGLIK SLEMAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSTIAS GADJAH MADA
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
jadi waktu sma gua orangnya rebel parah sebenarnya cuma gua selalu berusaha untuk tetap mengikuti arus secara
wajar soalnya sekolah gua kampung banget aturan"nya yg gak konkret, gurunya gak ada yg bisa bikin muridnya
mudeng, gak ada ruang diskusi/kritik, pokoknya gak berfaedah yang ada gua malah diDO kalau nekat. nah gua
pertama tau zenius pas smp, terus pas masuk sma zenius muncul di linimasa twitter waktu itu gua cuma tertarik sama
artikel blognya. gua merasa memiliki pemikiran yg sama dan rasanya kayak nemu jodoh di indo(haha lebay). langsung
deh gua awal masuk sma beli zenius karena gua pengen masuk "top univ" di indonesia, awalnya gua tuh jurusan teknik
minded banget karena liat founder zenius jebolan teknik gua jd mikir kalau orang yg pemikirannya macem mereka itu
anak teknik. gua hampir gak pernah belajar materi sma(kecuali biologi bersama pras) jadi gua kalau buka zenius cuma
nonton zeniuslearning+tkpa. nah waktu kelas 11 gua mulai baca" buku keren dan mulai mengerti kalau yg ilmu
dipelajari di teknik tu gak kayak yg gua pikirin(kenapa ada sistem negara, kenapa kita bikin hukum, kenapa banyak
sekali hal artifisial di lingkup sosial, kenapa kecerdasan tiap manusia gak sama, apa itu etika, gimana manusia bisa
berimajinasi, kenapa ada strata di masyarakat, gimana biar gua kaya raya). nah ternyata hal smcm itu lebih dipelajari di
jurusan" soshum, jadi kelas 3 gua mikir bakal ngambil sbm ipc karena gua juga jurusan ipa di sekolah belajar buat usek.
ternyata gua gak selesai materi saintek maupun soshum(jauh dari selesai). terus pas masa" pendaftaran sekolah, gua
cuma nyoba sbm soshum akuntansi(karena disuruh bokap) dan sekolah gratis/ikatan dinas karena keterbatasan gua.
terus akhirnya diterima.
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#142

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:52:46 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 9:59:11 PM
Time Spent: 00:06:25
IP Address: 115.178.197.70

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Al kautsar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA N 1 Gelumbang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sriwijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#143

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:49:29 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:00:33 PM
Time Spent: 00:11:04
IP Address: 36.83.31.8

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Maria Chatarina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 7 Banjarmasin
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#144

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:58:36 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:01:25 PM
Time Spent: 00:02:49
IP Address: 180.241.173.41

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Firania Amanda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@FiraniaAmanda__

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGRI 2 MANDAU
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Riau
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Sosial dan Politik Jurusan Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#145

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:57:37 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:05:59 PM
Time Spent: 00:08:21
IP Address: 114.124.146.97

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nur Fauzi Selifani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@selifani

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

https://m.facebook.com/faniianiindyta.ithoeefani?
ref=bookmarks

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 AJIBARANG
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
FAKULTAS ILMU KESEHATAN JURUSAN FARMASI
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS SANGAT MEMBANTU, KONSEPNYA ALHAMDULILLAH BERMANFAAT.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 10:02:50 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:08:40 PM
Time Spent: 00:05:50
IP Address: 180.254.87.59

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadhira Jasmine
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nadhirajsm (tidak aktif)

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

tidak aktif

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 SURAKARTA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bener bener keren zenius. Gue sampe lupa kalo gue anak ipa. Yang paling parah gue malah suka kalo zenius mulai
buffer, gue sampe inget plek. Bener bener bantu gue anak ipa yang ngeliat ips hafalannya bejibun ternyata gak usah
dihafal! Pahamin konsep, soal bisa dikerjain semua. Thanks Zenius!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 9:59:59 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:10:12 PM
Time Spent: 00:10:12
IP Address: 103.10.66.13

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nadya shafira
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Nady_shaf

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

https://www.facebook.com/nadya.shafiraaa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Tangerang Selatan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Islam Negeri Jakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Setelah mengenal zenius, entah kenapa aku langsung ngerti gitu materi yg gak ku ngerti saat di ajarin sama guru
contohnya materi mtk tentang vektor, aku beneran langsung ngerti setelah nonton video dari zenius. Alhamdulillah Jujur
zenius ngebantu ku banget, yang biasanya di sekolah langsung diajarin ke inti nya, langsung rumus jadinya, tapi klo di
zenius bener bener ngajarin dari asal mula nya darimana, dan itu yang bikin aku juga nyaman belajar pake zenius jadi
aku ngerti gitu. Dan aku agak sedikit nyesel sihh kenapa aku baru mengenal zenius nya dari sekarang, kenapa gk dari
dulu aja klo tau hasilnya begini. Tutornya juga asik sih ngajarinnya, gk terlalu formal. Pokoknya aku gk nyesel deh
belajar lewat zenius, recommended banget niih temen2 yang mau belajar sbmptn dan segala macam ujian lainnya
hehe. Terima kasih zenius.net...
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 8:14:33 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:17:12 PM
Time Spent: 02:02:39
IP Address: 36.85.68.184

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Iqbal Aditya
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/Centarella

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Lawang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jujur gw jadi bingung mau nulis apa, but for real im sure i won't be here without you zen
Gw kenal zen cuma dari iklan di fb, awalnya sih ga begitu tertarik karena gw pikir bimbel yang offline aja masih banyak
yang kualitasnya ga begitu bagus apalagi ini bimbel online.
Sampe pada akhirnya gw gasengaja ketrigger sama salah satu blog zen yang bikin gw jadi penasaran ama
SBMPTN(ini waktu kelas 12 tengah2 semester 1, dan gw bener2 gaada pandangan buat kuliah dimana, yang penting
menurut gw apapun kuliahnya pokoknya dapet salary yang oke, dan gw aja gatau SBMPTN itu apaan, gw mikirnya kalo
goalsnya sma ya cuma nilai UN yang bagus aja) isi blognya bisa dibaca disini :
https://www.zenius.net/blog/5726/kesalahan-gagal-masuk-universitas-kampus-ptn-sbmptn-snmptn
Gw waktu ngebaca itu baru tau untuk pertama kalinya apa itu SBMPTN, dan jadi mulai kebayang gimana kerasnya
persaingan SBMPTN yang dijelasin di poin 1, dan yang paling bikin gw takut sekaligus sadar ada di poin ke 4, gw
bener2 gatau mau lanjut kemana, gw aja gabegitu yakin gw suka ama pelajaran apaan, yang gw tau gw lebih suka mikir
daripada ngapalin sesuatu, dan mayan yang ngebikin gw kerasa ketampar sampe gw sadar ada di poin ke 4, jadi dah
jelas banget kalo gw salah banget dalam milih jurusan, akhirnya gw habisin beberapa waktu buat cari jati diri gw, cari
passion gw (sok iye), beberapa waktu kemudian gw jadi bulet pengen masuk ke informatika dan ntah kenapa gw jadi
pengen masuk ITB(keknya karena gengsi dari pgnya wkwkwk) dan ga lama kemudian gw langsung beli voucher zenius
di indomart.
Dan ga kerasa aja udah tengah2 desember 2016, (gw beli voucher zenius oktober tapi baru make zenius desember
akhir) gw sadar sih kalo pg STEI gede banget dan gw tau gw gabisa apa2 di pelajaran biologi sama fisika, nilai fisika gw
selalu paspasan dari kelas 10-11 biologi pun lebih parah lagi, metode belajar gw juga salah, yaitu ngapalin rumus fisika,
waktu ujian sih nggak remed, tapi ya abis ujian lupa lagi sama babnya, dan desember itu gw cuma bisa listrik sama
bunyi kelas 12, sisanya lupa semua, bayangin aja gw waktu itu gapaham kenapa balok di bidang miring bisa muncul
w.sin sama w.cos bahkan hukum newton aja gw gatau semua, yah dah keliatan lah betapa begonya gw difisika waktu
itu, apalagi biologi yang full apalan, kalo sekedar ngapalin rumus gw kuat, tapi kalo ngapalin sebanyak itu ya taulah
yaaaa
Keknya dah cukup gw curhat gimana gw bisa ketemu sama salah satu bimbel ter-wow ini, saatnya masuk ke main story
perjuangan gw bersama lu zen
Dan mulailah gw bertapa sama zenius waktu liburan akhir tahun, gw fokusin ke fisika dulu karena gw tahu seberapa
lemah kemampuan gw di subjek ini (gw pernah ngerjain soal tryout sbmptn, fisika cuma kejawab 2 biji daannn
semuanya salah :) ). For real yang diajarin di zenius beda banget sama disekolah gw, disini diajarin konsep dan gw
bener2 dapet esensi dari fisikanya (ty based tentor especially sabda) gw jadi bener2 paham darimana asal suatu rumus,
yang jelas kalo disekolah cuma dikasih ini rumus buat A ini rumus buat B beda sama di zenius yang bener2 diajarin
konsep kenapa ada rumus A dan darimana si rumus B, dan alhasil nilai fisika gw di sekolah ningkat drastis (naik 9 poin
dari semester kemarin) dan berkat beberapa blog zen yang isinya bagus2 kek :
https://www.zenius.net/blog/5510/fixed-mindset-growth-mindset (sumpah zen ini bener2 ngerubah cara pikir gw)
https://www.zenius.net/blog/11000/try-out-sbmptn-ujian-mandiri
akhirnya gw jadi endorse zenius ke temen2 deket gw.
Hari2 berikutnya gw isi dengan to, mental gw jadi makin kuat meskipun belajar gw juga jadi makin jarang, dan karena
habis un gw banyak mainya daripada belajar lagi, gw baru sempet buka materi biologi h-5 sbmptn, dan wow ternyata
biologi ga sesusah yang dibayangin, terutama waktu bang ijul ngebahas soal sbmptn itu rasanya kek ngerjain soal anak
sd, mostly pake logika dan karena gw baru nerapin metodenya bang ijul waktu sbmptn asli, biologi gw yang biasa waktu
to cuma bener 2 ato 3 nomer tiba2 jadi bener 7.
Ga kerasa ternyata udah hari H aja, gw abisin waktu di warnet buat ngedota ampe siang, pulangnya gw langsung buka
pengumuman dirumah, waktu buka pengumuman sendiri webnya pada down semua, dan untung aja ada temen yang
bisa liatin pengumuman, gw minta diliatin dan katanya gw lolos, gw dikasih screenshot, gw sih malah ketawa dan masih
gapercaya sama temen gw soalnya keknya ini editan (rada ngeblur), terus galama kemudian gw bisa ngecek sendiri
daannnnn boom ntah kenapa rasanya bahagia dicampur kaget dicampur gapercaya waktu itu ngeliat pengumuman kalo
gw resmi jadi mahasiswa STEI ITB :')
gatau dah harus gw apain lu zen, keknya ucapan makasih ga bakal cukup :') gw yang bener2 gabisa fisika sekarang
malah jadi maniak fisika, gw yang punya fixed mindset sekarang perlahan menuju growth, semua itu berkat bimbel
online yang sempet gw remehin tapi malah ngebantu jalan gw menuju impian gw
Thank you so much zen :'*
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#149

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 10:28:01 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:34:05 PM
Time Spent: 00:06:03
IP Address: 202.67.41.15

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shinta Khoerunisa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@shintanisa

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Welahan Jepara
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas diponegoro
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas hukun jurusan ilmu hukum
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bener" ternyata sbmptn itu gaserem bgt kok pas udah dialamin dan bikin tambah yakin lolos karna emang fokus hanya
belajar di zenius aja ??
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 13, 2017 10:39:56 PM
Last Modified: Tuesday, June 13, 2017 10:45:15 PM
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IP Address: 114.124.136.129

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizal Khoiruddien
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknologi Pangan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Acantya Manekung Budi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@acantya

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Surakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Industri Ganesha
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
You are the real MVP!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Adib Minanurohman
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@new_adib

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

https://www.facebook.com/adib05mina

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pengalaman pake zenius itu keren banget. Video nya enak diikutin. Apalagi aku yang anak SMK, yang nggak pernah
nyentuh pelajaran sosiologi dan geografi. Dari situ aku sadar, aku harus maksimalin di TKPA. Dan baru bulan-bulan
udah deket mau SBMPTN, baru aku seriusin di 2 pelajaran itu. Sampe begadang malem buat ngejar teori. Dan syukur
alhamdulillah, berkat usaha keras dan zenius, aku bisa ketrima di Akuntansi Unair, yang padahal aku dari SMK
Akuntansi yang gak pernah nyentuh pelajara sosiologi dan geografi. Aku seneng banget. Pilihan pertama lagi. Thanks
ya Zen :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Zulya Rachma Bahar
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zulyarachma_

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

Https://www.facebook.com/zulyarbahar

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MA Al-Islam Wonokerto Bantur Malang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya gue lagi nyari cara buat ngedukung belajat gue khusus persiapan SBMPTN. Akhirnya ketemulah sama si
Zenius. Gue beli cd nya sekitar ada 6 macem lah. Di awal tahun gue belajar tapi nggak begitu serius. Masih serius
sama UN(yang lain jangan niru ya, sumpah lebih baik fokus SBMPTN, itu penting!!!). Belajar dan belajar. UN pun
selesai. Pengumuman SNMPTN gue gagal, tapi nggak terlalu down sih, soalnya dari awal emang udah nggak begitu
ngarep. Tes SBMPTN pun semakin dekat dan alhamdulillah lancar. Hari ini, 13 Juni 2017 adalah hari bersejarah,
dimana gue dapet selamat bukan kata maaf. Terima kasihzenius
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alfetra Henoch Tandita
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Tarsisius Vireta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gara-gara pake zenius, gua sering banget ngomelin temen-temen gua di sekolah. "Kalo ini mah gausah diapalin woi!
Intinya kan cuma kayak gini doang....." setelah gue jelasin secara simple, mereka langsung ngerasain "Oohh moment"
dan itu bener-bener NGEFEK buat mereka. Akibatnya banyak banget yg minjem akun zenius gue! Kadang gue harus
nungguin mereka belajar berjam-jam. Sedih sih rasanya.... baru kali ini gue sedih karna nggak belajar hahaha
Kebanyakan dari mereka berharap bisa kenal zenius dari DULU. Buat yang belom pake zenius, cobain Deliberate
Practice nya bang sabda. It's just amazing.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Reza Al Ramadhan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RamadhanRez

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

https://www.facebook.com/rezaalramadhan?
fref=ts&__nodl

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN SURABAYA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Salsha Rivasha Arali
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Balikpapan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gajah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Ilmu Keperawatan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Stefani Goretti Br. Tarigan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/stevie.ghoretty

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAS Katolik Santo Yoseph Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Siliwangi
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Jurusan Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hasty Aliyah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hastyaliyah

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Cilegon
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Farmasi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue sebenernya kadang pake zenius xpedia dari temen sekitar kelas 11, bantu gue banget untuk latihan soal soal
ulangan harian dan pendalaman materi karena jujur dulu gue berharap banget sama SNMPTN. Sampai udah tahun
2017, gue malah fokus ke UN dan beli voucher zenius buat belajar materi materinya (sekali lagi itu karena gue pikir UN
bagus=peluang SNM besar). Tapi ya ternyata gue ga lolos di jalur SNM, dan berhubung waktu itu SBM udah deket
banget waktunya, gue mulai kerjain soal soal dari zenius. Kebetulan UN gue ambil kimia, jadi untuk SBM gue coba
perdalam lagi materi-materi kimia yang udah gue pelajari sebelumnya pas UN, dan latsol kimia SBM. Tapi gue merasa
lemah di fisika, akhirnya gue perdalam materi tertentu aja (dinamika, glb, glbb) dan kerjain soal untuk bab bab itu aja.
Selain itu, selama beberapa kali TO di tempat les, nilai TPA gue di bawah temen-temen gue. Jadilah gue kira kira
beberapa minggu sebelum SBM itu ngejar materi TPA dan hasilnya, pas SBM, gue bisa lancar kerjain soal TPA dengan
cepat. Kalau untuk TKD sendiri gue lebih beratin di kimia dan matematika, biologi cuma jawab beberapa, dan fisika
cuma jawab 2. Pas buka hasil SBM gue bersyukur banget! Gak nyangka bisa diterima di pilihan pertama. Semua gak
lepas dari pengaruh zenius! Gue juga merasa sangat terbantu dengan metode DP yang dijelasin Sabda di blog karena
itu memang berguna apalagi buat SBM dan gue udah ngerasain hasil dari DP itu sendiri. Makasih banyak zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Arista Diffauri
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Adiffauri_

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

https://www.facebook.com/difaa.seanatics

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sumenep
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Sosiologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius satu-satunya media belajar online yg praktis dan efisien penggunaannya. To be honest, sejak pake zenius di kls
12 saya memutuskan utk gak beli buku2 sbm, usm stan, buku2 referensi lainnya. Persiapan utk tempur di berbagai
ujian cuma bondo soal2 di mbah google, nebeng buku temen2 dan pinjem perpus. Sisanya, belajar lewat zenius.
Zenius, teman belajar sejak kelas 11 semester akhir yg parah banget setianya, mau belajar tengah malam juga
diladenin. Disini kita gak pernah dilatih cara berpikir sepraktis mungkin utk menyelesaikan persoalan dlm setiap mata
pelajaran. More than it, kita bener2 dilatih utk solving problem dengan penuh strategi melalui pemahaman konsep
terlebih dahulu. Kelas 12 adalah fase yg penuh dengan challenge, time management is a very crucial thing. Untuk
membagi waktu antara ngerjain tugas2 akhir dan belajar di zenius emang gak gampang. But i had to face up it and
adjust everything accordingly. Tapi yg jelas, makasih banyak utk mentor2 yg suaranya demen banget utk didengerin
terus, alhamdulillah saya bisa lolos tahap 1 usm stan dan lolos SBMPTN karna pencerahan dari zenius. Life is certainly
good when you can perform your role well enough in life and let God do the rest! Yang penting Allah ridho dunia akhirat.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Luluk Muzayanah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@luluk_muza

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

-

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 3 Kota Tangerang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius tuh enak banget. Gue adalah tipikal yang kalo belajar kimia dimana pun itu, gue bakal ketiduran,
mau sekiller apapun gurunya. Tapi pas gue belajar di zenius, kebiasaan itu berkurang. Selain itu, gue termasuk
golongan orang yang males banget belajar, belajar cuma kalo mau ujian aja, dengan adanya zenius, sekalipun gue mau
kebut juga tetep aja gue mesti belajar dari awal, yang ngebuat gue beneran belajar dari awal.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Glorya D.F Tomasila
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Ambon
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas PattimuraFakul
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
NABILLA MUSRI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@msnabilla

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

HTTPS://www.facebook.com/nabilla.musri

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 SUMATERA BARAT
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas kedokteran gigi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue bahagia banget make zenius, dikelas jarang banget guru yg bener bener nerangin pelajaran, jadi gue harus
ngambis parah pake zenius. Zenius itu bener bener bahas konsep itu yang paling gue suka. Gue tebantu banget waktu
persiapan SBMPTN, gue tiap malem ngambis pake zenius, bahas soal SBMPTN dari tahun 2012 sampe 2016. Kalo
misalnya bingung sikon videonya bisa di rewind gitu. Trus juga gue paham banget yang diajarin. Postulat ka sabda tuh
yang ngaruh banget di hidup gue. Itu yang bantu gue di matematika fisika. Thanks zenius???? berkat zenius gue bisa
lulus di pil 1 gue fkg Unpad. Recomended banget dah zenius pokoknya!!! Buat yang kelas 12 gue saranin banget pake
zenius, soalnya itu waaaayyyyyy mempermudah everything for y'all
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ordian YA
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri Sumpiuh
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Intinya belajar. from zero to hero :))
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
MUHAMMAD DHIYA ULHAQ
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@muhammaddhiyaulhaq

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

ahmad.ajha79@yahoo.com

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK NEGERI 3 pekanbaru riau
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Claudia Sarah Panjaitan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@claudiaspjtn

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

https://m.facebook.com/claudiasarahpanjaitan

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Santo Thomas 1 Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Hukum
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius ngebantu banget buat jawab soal-soal yang aku emang gak ngerti dan gak sempat nanya ke tentor, terutama
matdas. Caranya yg gak terlalu rumit buat kita jadi gampang ingat rumusnya! Suara guru-gurunya yang enak didengar
juga buat kita jadi adem buat ngehapal materi-materi ips. Zenius emang okeee????????
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Enni Hazizah Pulungan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ennn28

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

https://m.facebook.com/EnniHPulungan

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA S Nurul Ilmi Padangsidimpuan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Terimakasih Zenius udah ngajarin cara ampuh naklukin sbm (ofcourse belajar pake konsep). Gue make zenius sejak
kelas 3 SMA, dimana saat itu pas udah join sama zenius gue langsung mikir "kok ga dari dulu sihhh, ngapain aja selama
ini kerjaan gue di sosmed" nah daripd nyesal nyesal gaada guna, mending langsung gue gas dah belajar pake zenius.
Pertama pake zenius gue muter zenius learning yg mana itu sgt ngaruh buat gue. Saat itu juga gue keasikan bgt
dengaar suara sabda hahaha (hai my fav tutor) jujursih zenius learning bertahannya sebulan buat gue, tp asal lu rajin
buat ngulang itu pas lg bosen atau males yakin deh itu ampuh buat ngatasin masalah lu (gue ngerasa gitusi). Yang
menarik lg di zenius kita bisa buka pas kita pengen kapanpun dan dimanapun. Tambah lagi yak zen itu suka ngasih
info lewat blog zenius yg isi nya bener bener berfaedah bgt buat kita. Pokok e zenius terbaek dehh. Ngapain jauh jauh
ke bimbel, ada yg lebih efisien dan efektif, yuk pada gabung zen biar makin jenius. Sekali lg thankyou so muchhh Zen!!
So proud to be a part of Zenius education.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Septania Dwie Ananda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@septaniadwie

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

https://www.facebook.com/septaniadwieananda

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negri 1 Cileunyi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
POKOKNYA KALO PAKE ZENIUS PASTI KATA KATA YG SERING KELUARIN ITU "OHHHH IYA YA" DAN
LANGSUNG NGEH KE INTI MATERINYA SAMPE KEDALEM DALEM POKOKNYA ZENIUS MWAH BGT LOPE!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nana apriana
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nana_april18

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

https://mobile.facebook.com/nana.apriana.10

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 PRINGSEWU
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut teknologi bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas seni rupa dan desain
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Yg baru pake dan tau zenius, sumpah ya luu kudet bin bakal nyesel. Kenapa, karena belajar pake zenius itu asik abis.
Gua nyesel bgt ya belajar sejarah cuma sepintas, karena yg ada disoal sbm kemaren tuuh ada dizenius, yaa walau ngk
100% sih. Tapi saran gua kalo loo mau pake zenius kudu komit bgt krn yaa zenius kan rekaman, rekaman ngk bisa
selalu teriakin loo untuk belajar kak!?
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Teduh Perhati
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@TPerhati

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 2 Kota Serang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tutor di zenius dapat membuka pandangan kita. Menurut saya, itulah tugas seorang tutor atau guru, dan bukan
sekadar..
Pengalaman menarik, yg saya sebut sebelumnya merupakan pengalaman menarik :)
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Shahifa Audy Rahima
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ShahifaRahima

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

https://www.facebook.com/shahifa.audy.7

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Jember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku tau zenius sebenernya dari SMP sih, tapi baru make pas pertengahan kls 2 SMA sampe SBMPTN taun ini:')
yaampun pokoknya makasihhh banget buat zen, kalo gaada zen kayaknya aku ga ngisi fisika sama sekali mungkin ya
haha secara aku ga bisa samsek mapel fis. Makasih banget buat konsep2 fisika sama matnya yg bener2 "nancep",
makasih buat tutor kimia yg ngejelasin bgt dari awal, makasih buat pembahasan materi tes tulis STANnya yg bener2
ngebantu (meski aku ga lolos tahap kesehatan wkwk), makasih pencerahan2nya dalam mencari apa arti ilmu
sesungguhnya. Bener2 worth it kok make zen ini, aku bahkan sering bolos bimbel demi nnton/ngerjain soal zen:') Aku
sangat merekomendasikan zen buat kalian2 hehe. Emang sih, make zen ga bikin kalian tiba2 jadi einstein, tp percaya
deh kalian bakal keluar sebagai orang yang "baru" kalo kalian paham apa yg bener2 jd tujuan zen:)) sekali lagi thanks
yaa zen??
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Solehudin
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_MSolehudin

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

https://www.facebook.com/michael.v.soleh

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 LEUWILIANG
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Simple aja sih, Zen bener2 bikin pencerahan di isi otak gua. Cara belajarnya keren, terarah ke konsep & gak cuma
rumus2 cepet doang. Ya walaupun agak telat tau Zenius, setidaknya cukup membantu dalam persiapan SBMPTN gua..
thx zen!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Siti Nur Hidayah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Siti Nur Hidayah

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK kesehatan Daya Utama kota Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius? Terbantu bangeettt sama zenius. Saya sebagai siswa smk jurusan kesehatan pula, tapi saya punya mimpi
untuk masuk ptn dengan jurusan aliran soshum, awalnya bingung gimana cara saya belajar dengan waktu yg gak
begitu banyak tapi harus efektif, mau beli buku rasanya kurang puas, mau bimbel udah telat juga, akhirnya ada temwn
nawarin beli voucher zenius aja, dan akhirnya saya mulai belajar awal april, gak nyangka dengan tutor tutornya yg
bawain materi se asik ini, gampang bgt masuk di otak, alhasil saya berhasil masuk sbmptn dengan bantuan zenius
jurusan ilmu pemerintahan dengan basic saya anak smk kesehatan. Well, jangan pernah ragu sama mimpi lo, kalo lo
serius dan yakin, apapun pasti terjadi.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Nurul Intan Anggraini
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Pgri 2 Banjarmasin
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Pendidikan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Syawaluddin sakti maulana
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_syawaluddin

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

http://www.facebook.com/syawaluddin

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Poso kota
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Tadulako
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas kedokteran Ilmu Kesehatan Jurusan Pendidikan Dokter
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Christabel Devinta Eka Damarwanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@christabelabel7

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku baru tahu Zenius Education ini dari beberapa pengguna youtube (youtubers) yang kasih tips gimana caranya
belajar SBMPTN dalam waktu singkat.Waktu itu aku memang ikut bimbel sejak kelas 12 awal,tapi aku baru niat waktu
bulan April (setelah SNMPTN diumumkan) dan aku tetap ikut kelas intensif SBMPTN.
Akhirnya,aku jadi terdorong banget buat beli voucher zenius untun 30 hari karena menurutku,kelas intensif belum terlalu
membantu.Yang aku butuhkan bukan hanya latihan soal,tapi pembahasan cepat karena mau kejar materi yang belum
aku kuasai.Puji Tuhan,zenius bener-bener bantu aku menguasai konsep dan ngajarin strategi memahami soal yang
baik dan benar.Tiap hari tiap saat aku bisa belajar lewat zenius sampai akhirnya aku bisa berhasil lewatin SBMPTN:))
Terima kasih zenius.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rezqy Dwikara Goratama
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Rezqyd

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

Http://www.facebook.com/RezqyD

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Klaten
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Elektro
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Karena di zenius diajarkan konsep, sebagai siswa yang sering lupa rumus sangat membantu.
Tips dari kakak-kakak zenius saya gunakan saat ujian dan Alhamdulillah berhasil.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Khairani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kuro10do

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

https://www.facebook.com/khairani.m.7

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 5 Barito Kuala
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Lambung Mangkurat
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Walau enggak beli produknya, tapi saya tetap memakai jasanya Paling gak sebagai member biasa aja, izinin cerita ya
:D.
Jadi kira-kira sebulan pra-SBMPTN baru kenal sama zenius dan cuma sekedar buka-bukaan aja. Lama-lama ketagihan
streaming deh, walau kesel sendiri waktu ketemu ntuh emot. :p
Paling enggak perubahan yang saya dapat itu mindset saya, jadi makin seneng ngebut sama pelajaran-pelajaran
apalagi MTK.
Trus paling suka buka blognya zenius, blog kece yang sekali kenal selalu pantengin. Pokoknya inspiratiflah deh.. hehe
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alfayed Rahman El H
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@lfayedrahman

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri Agam Cendekia
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
lumayan membantu saya dalam belajar biologi , tapi sayangnya masih kurang mendalam ,sedangkan SBMPTN soalnya
dengan pemahaman mendalam jadi agak kocar kacir kalau mengandalkan video Zenius saja.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Afif Siduppa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@afifm64

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

https://www.facebook.com/sayaafif

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Tinggimoncong
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku berani bilang bahwa tanpa Zenius aku mungkin ga bakalan berhasil di SBMPTN ini. Kenapa?
Aku anak IPA, tapi sekitar dua bulan sebelum SBMPTN , setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya aku
memutuskan untuk berpindah haluan ke soshum. Aku sadar bahwa aku sebenarnya udah telat banget untuk belajar
START DARI AWAL dengan sisa waktu yang ada. But instead of giving up, aku pun memutuskan untuk mencurahkan
seluruh daya pikiranku untuk fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Aku tahu bahwa aku bisa belajar dengan cepat
menggunakan sarana audio-visual. Dan tentu saja tidak ada tempat terbaik untuk belajar dengan metode ini selain
dengan menggunakan Zenius! (yang notabene udah aku pake semenjak zaman dahulu kala)
Dan yap! berkat materi-materi yang disajikan dengan pendekatan konseptual dan komprehensif di platform zenius ini,
aku pun berhasil lulus di pilihan pertamaku, Jurusan Ilmu Ekonomi, Univesitas Indonesia :)
Gokil dah!
Thank you Zenius for all these years!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
NUR AZIZAH MARZUKI
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AzizahMarzuki

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

Nggak punya

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 2 WATAMPONE
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Hasanuddin
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran jurusan Ilmu Keperawatan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fannisa rahmadani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

gak punya

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

fanni rahmadani

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 1 MEDAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas negeri Medan
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, jurusan pendidikan matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhamad Abdul Gonie Alkahfi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@al_kahfiii

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

www.facebook.com/m.kahfi

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMKN 6 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UPN Veteran Jakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Jayanti Wulansari
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jayws_

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

https://www.facebook.com/jayawns

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Balikpapan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Fisika
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Saya sendiri dari dulu emang suka iseng baca-baca tulisan di blognya zenius dan baru pake pas awal semester ganjil
kelas 3 karena udah nggak yakin banget tuh bakal lolos SNMPTN. Pas awal semester emang masih ambis banget jadi
buka zenius itu udah jadi rutinitas, terutama buat TKPA. Tapi di tengah-tengah rada keteteran sama tugas karena
emang gabisa memanajemen waktu dengan baik sayanya. Pas semester 2 saya baru mulai agak rutin lagi belajar
lewat zenius santai-santai, terutama buat mahamin ilmu dari konsepnya (yang akhirnya ngebantu saya buat ngerjain
soal UNBK. lol)
Tapi karena saya rasa terlalu santai, akhirnya dengan pasrah saya 'sok menggantungkan' diri ke SNMPTN, dan nggak
dapat juga.
Nggak sakit hati sih, cuma rada panik aja belum banyak persiapan buat SBMPTN.
Saya nggak sempat mikir buat nyesel atau gimana. Habis pengumuman saya langsung buka zenius, ngefokusin diri
buat SBMPTN siang malam dalam waktu yang sesedikit itu. (Kedengaran agak over sih, tapi kenyataan. lol)
Dan emang bener belajar dari konsep itu manjur banget! Saya yang agak lemah di kimia juga akhirnya bisa paham dan
mampu ngerjain soal-soal SBMPTN kemarin. Udah gitu ternyata konsep yang saya pahami secara santai kemarinkemarin juga masih nempel banget.
Yah, akhirnya disinilah saya, bersyukur banget saya bisa dapat pilihan pertama. Doa dan usaha (yang ditemani zenius
:)) emang bener-bener nggak akan menghianati hasil.
Thanks a lot, zenius!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Alnasya Sukma Irena
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alnasyairena

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

https://www.facebook.com/alnasyasukmairena

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 23 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjajaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizqi Muhamad Resa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rizqiresa

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

Facebook.com/rizqimuhammad.resa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Bogor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pokoknya zenius top markotop, banyak banget kisah gua zen, walau pertama beli zen bulan april 2017, tapi gua minjem
temen sebelum-sebelumnya hehe
Gua setiap habis liat video, screen shoot, terus liat video pembahasan, screen shoot, setiap beres belajar, liat screen
shoot tadi, terus dijelasin sendiri pake gaya gua, biar nempel, eh pas hari H sbm alhamdulillah, serasa PD beud hehe
Pokoknya zenius wajib dipake, walau semua orang ntar udah make zen, jadi cedas semua, karena sbm test seleksi,
setidaknya pemuda indonesia udah cerdas beneran.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Gede Yogi Prema Ananda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@yogi_prema

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

https://m.facebook.com/yogiprema29

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya udah tau zenius dari kelas 2 sma. Tapi ngumpulin uang biar beli sendiri, biar kerasa manisnya wkwk. Jadi pas
agustus udah mulai deh belajar zen. Dari matdas dulu, abis tu fisika, dsb. Awal awal belajar fisika wahh bener bener
stres dah. Tapi emang bang sabda terbaikk, selalu menekankan konsep. Makanya di sbm 2017 ni aku fisika jawab 10
wkwk. Dari to pas awal awal cuma 30an pg nya sampe pas terakhir di atas 55. Aku rekomen ke semua temen kelasku
biar pake. Tapi ya ada yang mau, ada juga yang nggak. Yang mau pake zen, semuanya keterima di ptn ! Memang gak
main main dah ni zenius. Gak sia sia belajar sampe malem, di sekolah bawa buku sbm dan hp buat zenius doang hehe.
Gak sia sia ngabisin waktu seneng seneng buat belajar. Jadi suka banget deh sama namanya proses. Zenius toppp !!!
Satu hal yang selalu ku ingat, dan ku jaeiin pedoman "Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jika kamu belum berhasil,
berarti usahamu kurang keras. Jangan banyak alasan"
Once again, thanks buat zenius dan tutornya yang keren kerennn. God bless you all guys, keep improving and making
new innovation towards our education !
Salam dari orang yang akhirnya berhasil mendapat impiannya sejak dulu. Cheers !
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Annisa Khusnul Hidayah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@annskh

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

https://www.facebook.com/annisakhusnulhidayah

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAS IT Abu Bakar Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Hewan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS KECE PARAH! Tentornya mudah di mengerti. Belajar pake zenius kayak belajar sama guru privat, bisa
diulang-ulang sendiri kalo gak ngedong2. Soal-soal yang dikeluarin sama pembahasannya ntap soul. Sedikit cerita
waktu aku simulasi UNBK, tepatnya soal biologi. Sehari sebelumnya aku belajar soal2 UN tahun lalu serta pembahasan
di zen. And then, hari simulasinya soal tsb keluar dan persis. Alhamdulillah aku bisa ngerjain dan penjelasan si tentor
nyantol di kepala. Pokok nya ZENIUS JUARAK!!!!!
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Riki Juliyanto
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@juliyanto_7

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

https://www.facebook.com/rickyjuliyanto

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Subang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius tuh bener2 udah ngubah pola pikir gue dan hasilnya gue pas jawab soal sbmptn kemaren Alhamdulillah lancar
jaya. Makasih banget buat tutor2 zenius yg gokilnya g ada duanya terutama bang sabda and bang pio.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hardaya Suriatmaja
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ArdoIsolet

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

https://www.facebook.com/ardo.isolet

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 10 Padang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Psikologi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Makasi kaak aku keterima di Psikologi UI
Zenius mantap dah
Gua jujur sebenarnya gua mempersiapkan SBMPTN sejak awal2 banget, ketika pertengahan semester 4 yaitu
Maret/April 2016.
Gua makek Zenius sejak kapan ya? Eya sejak Juli 2016, ketika itu gua stuck bener gimana cara persiapan SBMPTN
2017 gimana caranya
Dengan pengalaman pahitnya melihat soal taun 2016 bener2 gila dan saya berpikir kalo gua beneran ikut tahun ini pasti
gagal gua.
Gua langsung beli zenius vocer 1 tahun.
Ketika gua makek zenius bener2 worth, gua diajarkan bagaimana belajar itu sebenarnya, bagaimana cara berpikir
saintifik, bagaimana menimbulkan hobi belajar dan memnbaca.
Dulu gua emang benci matematika, tapi semenjak belajar ala zenius gua jadi rada suka belajarnya, matematika jadi
menyenangkan dan ga neraka kek dulu lagi hehe.
Gua awal2nya masuk TPA bener2 mantap, gua diajarkan gimana mindset yang bener soal TPA itu (mengingat 2016
bener2 gila soalnya)
Belajar Matdas dan bahkan MATIPA bener2 bikin gua suka, gampang ngerti jadinya.
Memang ngefek banget, gua emang gasuka cara cara cepet, gua belajar secara konseptual dan mendasar agar bisa
menyelesaikan soal secara efektif.
Kalo soal Soshum, gua rasa Sejarah sama Sosiologi nya udah lumayan OK deh,
dan gua pas nyiapin UN cuman nonton video nya kak Pio doang wkwk enak kak sumpah (gua ga terlalu fokus ke un
karna boss besarnya adalah SBMPTN).
Gua kalo stuck biasanya main ke blognya zenius , keren abis dah!
Makasi zen udah nemenin gua sejak 2016 ini, disaat susah2 nya masa SMA ini....
dan akhirnya gua keterima di kampus yang saya inginkan sejak dulu
Makasi kak pio,ka sabda, ka faisal sblmnya jugaa...
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hilmi Ahmad Muzakky
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAS Muhammadiyah 2 Sidoarjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Fisika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifqi Rosyidah Alifiyah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Sidoarjo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik jurusan teknik kimia
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rusyda Al Latifa
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rallatifa

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

https://www.facebook.com/RusydaAllatifa

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Man Batu
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik jurusan perencanaan wilayah dan kota
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 9:21:37 AM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 9:28:40 AM
Time Spent: 00:07:03
IP Address: 36.74.120.171

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rifky Yunus Krisnabayu
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Pare
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Di zenius salah satu hal yang paling asik adalah tutornya yang jelasin materi secara detail dan mendalam serta mudah
dipahami. Awalnya saya nggk pinter pelajaran apa" tapi saya coba belajar lewat zenius dengan sabar dan akhirnya
bersyukur bisa ketrima di universitas impian. Mksih Zenius ??
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Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 8:56:21 AM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 9:52:34 AM
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Aulia Bahar Putra
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@auliabahar

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

https://web.facebook.com/muhammadaulia.baharputra

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Islam Darussalam Bekasi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Filsafat Jurusan Ilmu Filsafat
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pas baru naik kelas 3 jadwal sekolah makin ketat dalam rangka fokus un, gw yg waktu itu males belajar pake bangettt
nyobain nyari di internet seberapa pentingnya un eh tiba2 nemu artikel zenius yg membandingkan un sama sbm dan
seketika pikiranku terbukaa haha mulai baca2 blog zenius makin lama makin tertarik akhirnya beli xpedia,, awalnya
masih tertarik tingkat normal sih tapi setelah dengerin bagian zenius learning, kehidupan belajar gw berubah drastis
wkwk yg tadinya belajar sekedar lulus tanpa ada tujuan, langsung mendadak jadi ambisius gara2 denger ocehannya
bang sabda.. menurut gw bagian zenius learning itu kunci buat video2 yg lain wkwk gw pun mulai sering bolos
disekolah karena sibuk ama zenius dirumahhh.. matematika yg tadinya gw bener2 gangerti satupun materi di sma
mendadak jago di kelas 3 gara2 zenius sampe temen2 sepermalesan gw pada bingung wkwk yahh sebenernya masih
banyak yg seru.. intinya bahagia lah kehidupan belajar gw dgn zenius --walaupun ada penyesalan baru kenal zenius
pas kelas 3-- dan berakhir happy ending dgn diterima di ugm filsafat :)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 9:55:29 AM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 10:08:31 AM
Time Spent: 00:13:02
IP Address: 125.160.140.124

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vadya Amalia Shalsabil
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@vadyamalia

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

https://www.facebook.com/vadyaamalia

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 85 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue pake Zenius dari kelas 10, tapi waktu itu masih jarang banget dipake. Cuma suka baca blognya doang. Pas liburan
kenaikan kelas 12, baru gue mulai sibuk belajar sbm karena dari blog Zenius, gue tau belajar sbm bakal makan waktu
banget terutama buat yg masih sekolah. Belajar pake Zenius enak bangeeet. Belajar langsung dari konsepnya biar
nempel lama di otak. Diajarin kalo gak ada hal yang gak kita bisa kerjain (meskipun ini gak bisa gue aplikasikan di
matdas sih, ha ha ha). Diajarin kalo belajar itu harusnya emang dari kemauan diri sendiri, bukan orang lain. Blogblognya juga membantu banget utk nambah pengetahuan. Makasih Zenius
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 12:13:01 PM
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IP Address: 36.76.97.140

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Mario marweslie
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@mariolie112

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

Https://www.facebook.com/marioliemarweslie

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Methodist 2 Medan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah ilmu teknologi hayati - program sains
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius sangat membantu gua banget. Zenius mengajarkan konsep secara mantep jadi saya gak usah hapal rumus"
yang banyak. Berkat zenius juga saya bisa membantu mengajari teman saya yang juga berjuang mengikuti sbmptn.
Thank you zenius you're the best
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 12:22:59 PM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 12:29:22 PM
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IP Address: 114.79.13.169

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ivan Mustofa Lubis
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://m.facebook.com/public/luuubis

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Arsitektur
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
pengalaman baik gua dengan zenius tuh sebenernya lebih ke ulangan-ulangan harian, uts, atau bahkan un. bukan ke
sbm nya wkwk. di sbm gua cuma ngandelin tpa sih. gila saintek gua nyaris kosong tuh.
gua kan pengguna xpedia 2.0 nih. pengalaman gua sih enak aja. ada kasetnya. terutama karena gua gapunya wifi
untuk ngakses web zenius.net . dan gua paling suka tutor sejarah. asli keren gara gara lo bang nilai sejarah semester
5&6 gua mantep wkwk.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 11:00:16 AM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 12:35:51 PM
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IP Address: 112.215.239.4

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Grace Elva Averina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

- (nggak punya)

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

- (nggak punya)

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Budi Mulia Bogor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknologi Elektro, Jurusan Teknik Komputer
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gue ditemenin Zenius selama lima semester di SMA, dari kelas sepuluh semester dua, sampai dengan semester enam
di kelas dua belas IPA. Zenius jujur aja membantu banget, memperbaiki satu persatu pola pikir gue yang salah selama
ini, juga membentuk pola pikir baru yang belum pernah ada sebelumnya. Zenius nggak hanya ngajarin materi di
sekolah secara konseptual (yang pastinya soal ini udah kece banget lah), tapi juga mau membentuk gue jadi pribadi
yang “bener”. Zenius yang menyadarkan gue kalau belajar itu bukan sekedar dapetin nilai di atas kertas aja, tapi lebih
ke gimana proses dan esensi dari belajar itu sendiri buat perkembangan diri ke arah yang lebih baik. Tulisan-tulisan di
Zenius Blog juga membuat gue jadi lebih bijak dan kaya informasi, khususnya mengenai dunia pendidikan, perkuliahan,
dan perjuangan mencapainya. Nggak nyesel beli dan kenal Zenius, semacam investasi buat masa depan gitulah.
Hehe..
Seperti kebanyakan siswa, jelas gue mengharapkan jalur SNMPTN. Sebenernya gue sempet ragu, karena gue dari
sekolah swasta, dan alumni sekolah gue yang diterima lewat SNMPTN itu nggak pernah lebih dari sepuluh orang. Tapi
yang membuat gue cukup yakin bisa lolos adalah keberhasilan gue menyabet juara umum selama tiga tahun berturutturut di sekolah, dan berkat itu pula, gue bisa sekolah tanpa perlu membayar SPP selama tiga tahun (tentu ini semua
juga nggak lepas dari campur tangan Tuhan). Jadi nggak salah kan, kalau gue berharap banget di jalur SNMPTN?
Bukan bermaksud mau sombong, tapi kiranya ini jadi peringatan juga buat kalian yang masih duduk di bangku sekolah
(khususnya SMA/sederajat).
Sayangnya, Tuhan mau anak-Nya berjuang lagi. Gue nggak lolos SNMPTN. Dari dua kampus yang gue pilih nggak ada
satupun yang nerima gue. Sebenernya ini berat, karena dari sekolah gue ada empat orang yang diterima, bahkan salah
satunya diterima di kampus yang sama dengan yang gue daftarin waktu itu. Nyesek? Iya. Apalagi kalo posisi lo ada di
atas. Tapi gue yakin Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Akhirnya setelah beberapa hari sebelumnya gue ragu
untuk ikut SBMPTN (karena udah ada cadangan di PTS, dan mempertimbangkan kesiapan gue sendiri), pada waktu
gue dinyatakan gagal SNMPTN, dalam kurun waktu lima belas menit gue langsung daftar SBMPTN dan ngacir ke ATM
buat bayar pendaftaran. Gila nggak tuh? This girl is on fire! :)
Akhirnya, kira-kira kurang dari 3 minggu menuju SBMPTN, gue mulai “agak” serius dan semakin serius. Gue mulai les
tiap hari, gue tontonin Zenius juga sebagai pelengkap materi, ikutin tips-tipsnya (walau nggak semua, sorry Zen :’) ),
dan belajar dari sumber-sumber lain. Gue tetepin target sana sini, dan nggak lupa berdoa minta bimbingan dari-Nya.
Gue juga belajar bareng sama temen-temen yang menerima “kepahitan” yang sama di SNMPTN, dan ini membantu
mempertahankan semangat juang gue. H-1 SBMPTN, gue ngerasa pencapaian gue belum maksimal, tapi gue tau gue
harus istirahat. Jadi gue isi hari itu dengan main game, dan pada akhirnya berdoa, menyerahkan semua pada Tuhan.
Hari H-SBMPTN, gue ikut CBT, dan mata gue capek ngadepin soal TPA, haha.. Soal Sainteknya susah, tapi at least
gue berhasil melewati target minimal gue untuk keseluruhan. Target gue nggak muluk-muluk, dan gue emang nggak
memaksakan diri untuk SBMPTN ini. Tapi gue tetep nggak yakin apakah apa yang udah gue kerjain itu cukup untuk
lolos, bahkan di pilihan ketiga sekalipun! :(
Setelah menanti-nanti dan berharap, akhirnya hari pengumuman tiba. Gue diem di depan laptop nontonin countdown
SBMPTN. Sampai akhirnya gue masukin nomor peserta, tanggal lahir, dan captcha. Gue deg-degan abis nungguin
loading page-nya, apakah gue bisa membalaskan dendam gue di SNMPTN kemarin? Dan, ternyata Tuhan baik banget!
Gue lulus di pilihan pertama! Dan ini juga salah satu PTN dan jurusan yang gue masukin di SNMPTN waktu itu. Benerbener nggak nyangka hasilnya bakal begini. Makasih buat semua yang udah dukung gue dari awal. Give thanks to God,
and thanks to Zenius, karena lo juga berkontribusi terhadap keberhasilan gue ini! Sukses! :D
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Luthfi Al Anshori
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@swearslow

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

Facebook.com/swearslow

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma Negeri 2 Yogyakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Adib Zainuri
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Adibzainuri

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

https://www.facebook.com/adib.zainuri

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Produksi Ternak
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Menurut gw Pras adalah salah satu the best one, secara keseluruhan berhubung gw ga terlalu "Intensif" banget buat
belajar SBM secara total seperti Kimia dan juga Fisika tapi gw lebih fokus ke MTK gw bisa bilang kece deh cara
ngajarinnya. Dengan basic yang bener2 basic tapi simple bisa bikin gw cukup ngerjain soal SBM
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
TRI SANDY NUGROHO
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tri_sandyn

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

https://www.facebook.com/daesungviceshowtime

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Gombong
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Yuli Eri Susanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@granweasterY

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

Https://www.facebook.com/yulierisusanti

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAIT Al Fidaa
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Negeri Jakarta
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Matematika dan IPA jurusan Pendidikan Fisika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Faheed Alkhawarizmi
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@faheedxalkh

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Padang
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Komputer
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Semua orang perlu tau zenius. thx zen. love you
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Putu Krisna Kuumbara
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ipkrisna

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

facebook.com/ini.kuumbara

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik - Teknik Nuklir
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Ngajarin materi dengan pemahaman konsep!! Mantap banget zeniuss!! Pas sbm aku sempet lupa rumusss:(. Tapi
coba aku inget inget lagi konsep yg pernah diajarin di zenius. Daannnnn, akhirnya ketemu jawabannyaaa. Terima kasih
zenius, the best dehhhh
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Titah Sepdina Husna
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Titahsh

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Pare
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Brawijaya
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Alhamdulillah ngerjain sbm merasa rileks yang awalnya nggak yakin bisa ngerjain fis kim ternyata di sbm aku bisa
ngerjain padahal nggak hafal rumus (emang nggak niat hafalin sih wkwk), nggak nyangka ketika detik detik waktu
berakhir ternyata lumayan banyak lah soal yang aku kerjain efek sering dengerin tutor zenius kali ya sampe keinget
tanpa hafal, dan emang sih zenius nggak menjamin siswanya lolos sbm tapi zenius ngebuktiin kalau hanya dengan
zenius bisa untuk modal masuk kampus impian (memang zenius terbaik). Terima kasih banyak zen sudah menemaniku
berjuang setahun ini dan pada akhirnya perjuangan itu terbayar sudah di tanggal 13 Juni 2017.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Raffa Ahmad Athallah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@raffaahmad

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

www.facebook.com/raffa.ahmad.927

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 15 Surabaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
ZENIUS GOKIL! Aku baru serius belajar pake Zenius mulai bulan Februari. Awalnya aku cuma bisa lihat video
pertama, soalnya bukan premium user tapi itu udah membantu banget. Lalu 2 minggu kemudian, temenku pinjemin
(padahal aku nyolong id pass nya, jangan ditiru ya teman2, tapi temenku udah tau dan ngebiarin kok haha) akun
zeniusnya. Aku liat video2nya bisa berjam-jam sambil dicatetin, sampe bolak-balik dimarahin soalnya kuota abis terus
haha. Tapi gapapa lah semua terbayarkan.
Aku gapernah ngerasa sepaham ini dengan materi soshum. Penjelasan materi dari kak Sabda, kak Pio, dll,
membangkitkan gairahku akan pelajaran, gairah yang terakhir kali aku rasain pas kelas 3 SD (gila udah lama banget).
Tipsnya, rencanakan semua dengan matang2, dan eksekusikan dengan konsekuen. Artikel kak Glenn tentang
langkah2 belajar SBMPTN itu sangat berguna banget. Itu adalah artikel yang HARUS dibaca, dipahami, dan
dilaksanakan dengan kesungguhan. Insyaallah, semua akan ada hasilnya.
Tips lain lagi, h-1 gausah belajar. Percuma. Gabakal masuk. Aku sama 2 temenku h-1 malah main kartu haha, akhirnya
pas pengumuman kita semua keterima SBMPTN.
Buat yang murtad, kalian gapapa murtad. TAPI kalian harus siap mengorbankan semester 6 kalian. Siap? Harus siap
lah ya.
Udah segitu aja. Makasih banget Zenius! Sukses terus.
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Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hania Cindy Agustin
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@HaniaCndyA

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 1 Ciawi Bogor
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Pertanian Bogor
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas pertanian jurusan arsitektur lansekap
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius seruu, penjelasannya bikin kita ngerti walaupun kadang bikin ngantuk tp selalu ada 'ooh moment' dan
kadang dibikin ngakak sama tutor2nya, makasih zen udah bantu ngerjain tugas2 sekolah + nemenin dari siang sampe
malem buat persiapan sbmptn
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 8:45:57 PM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 9:01:44 PM
Time Spent: 00:15:46
IP Address: 115.178.238.36

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rahma Yeni Herlina
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rahmayeni1

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

https://www.facebook.com/rahma.ceryya

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMK Negeri 1 Banyuwangi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Jember
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 9:29:12 PM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 9:33:01 PM
Time Spent: 00:03:49
IP Address: 36.77.171.3

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hiro Gempur MLKP
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@gapunyatwtitterkak

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 5 BANDARLAMPUNG
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
PEMBANGUNAN WILAYAH
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius itu asik, kita bisa tau banyak konsep yang ga diajarin guru dikelas, jadi kita bisa selangkah lebih maju untuk
menghadapi soal soal yang ga bisa kita bayangin nantinya
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 9:33:06 PM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 9:48:50 PM
Time Spent: 00:15:44
IP Address: 111.94.231.58

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Elin Nurlia
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@elinnurlia_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Talaga
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Singaperbangsa Karawang
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku kenal zenius baru pas mau masuk kelas 3 SMA dan itu nyesel banget, kenapa coba gak kenal dari dulu. Pas
pertama kali buka zenius learning itu bener-bener ngubah mindset kita. Pokoknya the best lah. Baru-baru serius banget
belajar pake zeniua sih pas masuk smt 2 bulan januari karena emang udh deket UN dan SBMPTN. Dan hasilnya emang
memuaskan banget, hasil UN alhamdulillah. And then, tibalah pengumuman SNMPTN yg mana udh ngarep banget tp
hasil sangat tidak memuaskan. Aku ditolak!!! Sakit sumpah. Tapi setelah itu, mulai semangat belajar buat sbm. Masa
mau gagal 2 kali ? Ya gak lah, cukup satu kali aja ya
... Dan pas ngerjain soal sbm zenius bener bantu banget (Thanks ya Zen) aku yang emang rada-rada kurang di mapel
bahasa pas sbm itu kayaknya lancar. Tibalah saatnya pengumuman aku diterima di pilihan pertama teknik informatika
unsika. Di situ yg namanya bahagia tuh bener bahagia pokoknya. Terimakasih Zenius, bang Sabda dkk udh nemenin
setahun ini. Pokoknya kalian semua the besttttttttttt??
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Wednesday, June 14, 2017 11:20:09 PM
Last Modified: Wednesday, June 14, 2017 11:28:12 PM
Time Spent: 00:08:02
IP Address: 107.167.97.200

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Ananda Prasetia Manurung
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Ananda prasetia manurung

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
Sma swasta Nusantara jambi
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Jambi
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas teknik pertanian
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius mnurut saya menarik karena teori, soal, pembahasannya dibahas dengan santai bahasa yg luwes. Mudah di
mengerti. Saya banyak belajar dari kumpulan soal soalnya. Mungkin itu aja terima kasih
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 12:06:38 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 12:26:27 AM
Time Spent: 00:19:48
IP Address: 140.0.36.50

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Satria Ade Veda Karuniawan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ItsSatriaAde

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

https://www.facebook.com/SatriaAdeVedaK

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Katolik Santo Carolus Surabaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Sepuluh November
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Teknik Informatika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius. ., lo udah merubah hidup gue, waktu itu gue duduk di bangku kelas 11, semester 1 sih gue anaknya biasa aja,
gk peduli banget sama yang namanya 'konsep', selalu ngafalin rumus tiap kali ada ulangan, alhasil nilai gue standard2
aja, dan waktu itu gue belom sama sekali punya pemikiran untuk mau masuk ke Universitas mana. Waktu semester 2,
iseng2 ngerjain PR, browsing akhirnya nyasar ke Zenius, ternyata 'konsep' lo mantab Zen, nilai gue menjulang drastis,
dan ngerubah mindset yang pertama kali mikir "gue gk bisa masuk PTN" , jadi "gue harus masuk PTN", skarang gue
ketrima di Institut impian gue, Terima Kasih Zenius udah menemani kira2 1,5 tahun!

239 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017

#213

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 1:27:31 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 2:01:32 AM
Time Spent: 00:34:01
IP Address: 202.62.16.61

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hafidz Rizky Firmansyah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rizky_hafizhh

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

https://www.facebook.com/hafidz.r.firmansyah

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan

240 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
First of all,makasih bgt buat Zenius yang udah berperan besar bgt dalam persiapan SBMPTN gua dan para pejuang
SBMPTN lainnya tahun ini dan diterima di PTN yang diinginkan.
Gua kenal Zenius dari temen gua waktu kelas 10,waktu itu masih free member dan gua inget bgt dulu tuh trigonometri
horor bgt buat anak yang baru masuk SMA.
Gua coba tonton tuh salah satu video Zenius dan mencernanya tuh langsung kayak nelen bubur hahaha.
Terus gua coba cari cari video materi Zenius lainnya di youtube dan ternyata ada banyak! Akhirnya di awal kelas 11
gua mutusin buat jadi premium member Zenius dan buat persiapan UH,UTS,UAS gua ngandalin Zenius buat belajar
pas malamnya, kadang juga nonton bareng temen di kelas gt. Postulat postulat dari kak Sabda juga ngena bgt buat
ngerjain soal soal mtk berbagai tipe buat latihan terutama buat SBMPTN.
Nah 6 bulan sebelum SBMPTN gua udah mulai belajar latihan soal soal TPA sama Matdas SBMPTN dari kumpulan
soal Zenius,karena gua ga terlalu pede juga buat diterima lewat jalur SNMPTN karena saingan buat masuk ITB ituu :') .
Dan, emang bener, endingnya gua ga keterima jalur SNMPTN. Dalam waktu yang tersisa kira kira 1 bulan gua bolak
balik buka latihan soal soal SBMPTN tahun tahun lalu dan pembahasannya di Zenius yang 'anjir ternyata gini ya,kirain
susah bgt' . Dan ya,gua untuk persiapan SBMPTN ini cuma belajar dari Zenius dan beberapa buku latihan
SBMPTN,nekat ga ikut bimbel intensif SBMPTN dkk
Hari H SBMPTN pun tiba.
Setelah ngerjain soal soalnya yang naudzubillah,gua sempet ga yakin apa gua bisa diterima di PTN yang gua
inginkan,apalagi kalo gua ga ikut Zenius coba...
Dan ketika pengumuman SBMPTN,gua ga nyangka,diterima di pilihan 1,alhamdulillah! Senengnya ga nahan,makasih
bgt buat Zenius + kopi yang nemenin gua begadang belajar untuk SBMPTN. Sukses terus buat Zenius ke
depannyaaa!!!
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
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PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Selma Amalia Alviani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@selmaalviani

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

https://www.facebook.com/selmaamalia

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Bandung
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Padjadjaran
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Ilmu Hubungan Internasional
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku mulai pake zenius sejak 2015. Dan masih sebagai anak jurusan ipa. Buat akuu zenius ituu bermanfaat banget!!
Soalnya dulu sering ketinggalan pelajaran gara gara organisasi, terus ada juga guru guru yang ga enak di sekolah, jadi
gak perlu khawatir, yang penting kalo ketinggalan pelajaran langsung jadwalkaaan nonton zenius! Enaknya lagi, aku
kan belajarnya cenderung auditori jadi kebantu banget sama zenius, tutornya juga suka ngasih analogi2 yang asik lagi.
Sampai pernah aku mau ulangan bio ttg metabolisme. Terus malemnya ketiduran belum belajar!! Lgsg deh tuh bangun
tidur jam 3an nonton semua video metabolisme di zenius dan catet semuanya. Dan gokilnya, materinya bener bener
keluar! Alhasil nilaiku yang paling tinggi di kelas sekaligus salah satu dari hanya 2 orang yang nilainya di atas kkm!!
Dan lagi, satu orang lagi nya itu pgn bgt jd dokter jd wajar bionya mantap. SENENG BGT POKOKNYA! Terus buat
sbmptn soshum aku mulai belajar desember 2016 itu pun cuma ekonomi yang tamat, geografi cuma sampai 4 bab dan
gak terlalu ngerti juga. Alhamdulillah aku ikut bimbel juga sih, dan dari des-jan libur dulu bljr sbmptnnya sampai habis
usbn. Abis usbn dilanjut lagi sejarah tapi cuma kuat bbrp bab juga hahah. Belajar buat UN deh. Nah abis dari UN kan
mulai tuh bimbel intensif sbmptn, dan gokilnya aku udah belajar semua ekonomi jadi tinggal melengkapi yang
kurangnya aja dan review lagi. Terus dari 5 kali TO nilaiku 3 kali tertinggi se indonesia! (edisi yg ikut bimbel tsb) dan
ekonominya pasto ngisi lebih dari 10, konsep dan logikanya udah bener2 tertanam di otak. Lalu waktu sbmptn,
alhamdulillah aku pede di tkpa nya, ngisi tpa 41, mat 8, indo 14, inggris 14. Dan semuanya itu beyond my target! Tkd
lumayan bikin bingung, tapi alhamdulillah mencapai target juga.
## udah seneng gini kok ngisinya puas bukan sangat puas?
Nah ini sedikit kebagelan sih, sayangnya guru2 zenius juga sama kaya guru sekolah. Ada yang enak ada yang engga.
Aku sukaaaaaa bgt sama bang sabda!! Ngajar nya enak paraahh terus suka pake analogi yg sgt logis jd lebih ngerti.
Terus ngajarnya asik dan kaya cerita, jd bener2 keinget. Sayangnya tutor lain kaya geografi, sejarah, engga gitu. Yang
geografi bener2 text book, gasuka. Bahkan dia cuma ngomongin apa yang dia tulis, ga ngejelasin, jd sama aja kaya
screenshot aja videonya. Sejarah gimana ya... Padet bgt susah ngertinya hahah
Segitu aja zeen makasih sudah menemani di segala persiapan ini! Seneng bgt baca artikel di zenius, seneng juga baca
ceruta insightnya hahah. SALAM BUAT BANG SABDA LU KEREN BANGETT AAAHHH FAVORITT!!!!
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#215

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 6:54:22 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 7:28:24 AM
Time Spent: 00:34:01
IP Address: 103.10.67.172

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Fitri Ayu Nurcahyani
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Fttrr

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

https://www.facebook.com/fitriayu.nurcahyani1

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 3 Denpasar
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Airlangga
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake Zenius itu asik banget! Dulu bela-belain bawa laptop berat-berat ke sekolah (soalnya isi tas sendiri udah
berat tanpa laptop wkwk) demi nonton video Zenius. Setiap gaada guru atau istirahat pasti deh nyempetin buka Zenius.
Jadi inget waktu pelajaran Kimia aku sama teme nku gak dengerin penjelasan guru, habis itu Pak Gurunya nyindir kita
karena bukannya dengerin dia malah main laptop. Kita cuma bisa cengengesan dalem hati, padahal kan kita lagi
dengerin Zenius wkwkw :b (iya sih salah juga kitanya begitu). Next, aku kan anak IPA mau linjur ke Soshum, nah
bingung banget tuh mau belajar materi-materi terutama Sosio dan Geo dari mana :( Aku udah coba baca-baca buku
tapi gak terlalu paham sama isinya. Yaudah deh pas dengerin tutor Zenius ngejelasin aku jadi ngerti :D Oh iya aku juga
sering banget mantengin video-video Ekonomi lho! Gara-gara abang tutor (aku gatau siapa namanya hehe??)
ngejelasin super detaiiilllll aku jadi ngerti Ekonomi gak secara teoritis aja. Awalnya diriku yang abstrak dengan kurvakurva ekonomi jadi ngerti kenapa bisa kaya gitu, "ohhh gitu toh", "eh iya juga, pantesannn", "yaampun kalo dilogikain
gampang juga ya ternyata", dsb. Aku juga suka sama penjelasan materi Akuntansinya, sumpah gak ribet sama sekali!
Malah di sekolah aku biasa bantu-bantu temen yang masih bingung sama materinya. Pokoknya semua ini berkat
Zenius dan tutor-tutornya yang mantap abis!!!! Makasih Zenius, kalau gak pake Zenius mungkin hari-hariku
menghadapi SBMPTN bakal surem wkwkw. Thanks a lot yah!

245 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 7:25:51 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 7:30:52 AM
Time Spent: 00:05:01
IP Address: 112.215.244.230

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Made Lesya Vavata
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@echavavata

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidika Dokter Gigi Fakultas Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bener-bener ga nyesel pake zenius. Yang awalnya ga ngerti pelajaran fisika jadi suka bgt sm fisika. Biologi nya juga
jadi tambah seneng belajar!!! Pokoknya cara jelasinnya ga ngebosenin dehhh. Jadi tambah semangat belajar:)
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 8:41:25 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 9:38:10 AM
Time Spent: 00:56:45
IP Address: 125.166.198.98

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Kaisar Rauf Pasha
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kaisarrauf

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
MAN 1 kota Tangerang Selatan
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakulas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
SBMPTN 2017 pengalaman pertama gw ikut ujian PTN, yang emang dah gw wanti wanti harus lulus dan banggain
orang tua. gw minta les sama orang tua dan ortu setuju. tapi gw rasa bimbel aja gk cukup untuk lulus SBM.
gw langsung beli zenius pas awal kelas 12.tebok celengan pergi ke gramed, karena menurut pengalaman gw, barang
yang gw beli dengan uang gw sendiri akan gw gunakan sepenuh hati dibanding beli pake duit ortu.
langsung pulang,aktivasi,gw tonton satu satu tanpa kecuali dari zenius learning. tapi seperti kata pepatah tidak ada
gading yang tak retak bos, di tengah tengah seru seru nya nonton zenius sering terdapat kendala dalam diri gw seperti
tugas sekolah, ulangan, nge-dota, dan nonton tv yang membuat gw jadi vakum nonton zenius 1 semester.
semester 2 udah mulai, UN dah deket , SBM gw terbengkalai, boro-boro belajar, gw malah keasikan main dota 2 dan
dengan santai bilang " SBM masih lama". Dan sekarang gw kesel sama diri gw yang dulu.bisa bisanya gw buang waktu
yang ternyata berharga
begitulah keseharian gw , belajar di sekolah, game di rumah, dan tidak menyadari bahwa gw harus belajar untuk SBM,
gw selalu bilang "ntar", "woles","masih lama" dan sebagainya.
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gw selalu bilang "ntar", "woles","masih lama" dan sebagainya.
sebulan menjelang UN, barulah selesai itu penyakit. tapi ya masih nyangkut dikit . gw males-malesan belajar UN,
hasilnya nilai UN gw gk seberapa. ya...toh usaha gw juga segitu, gw terima deh.
1 bulan menjelang SBM, les gw mulai ngadain intensif, belajar setiap hari 4 jam dan TO setiap minggu. dan penyakit
nge-dota gw dateng lagi, siangnya gw belajar, pulang gw main game, kalo lagi TO, gw madol ke warnet , susulan besok
pagi.
oh ya dalam 1 bulan itu gw make zenius 2 minggu terakhir saat gw dah bener bener sadar "Wah SBMPTN bentar lagi,
mampus gw".
gw daftar SBM di MTK UI, MTK UNPAD, MTK UIN, melihat kemampuan mengerjakan soal SBM gw cuman bertumpu
pada logika matematika, ngandelin nilai TPA,matdas, sama matipa. gw gk bisa b.indo,b.inggris,bio,fisika,kimia, ancur.
Hari H SBM gw test, Saintek duluan , gw bingung ini soal susah amat fisika kimia ama bionya, isi sebisanya
untuk mat ipa,gw usahain kotak katik dan cuman dapet 7, dah gk pede gw bakal lulus apa kagak ini. jam ke 2 TKPA ,
dengan lancar tapi santuy, TPA MATDAS lumayan, untuk bahasa sebisanya aja, gk maksain. dan tepat saat waktunya
abis, gw sama sekali belum buletin jawaban apapun di LJK, padahal gw ngisi TPA sekitar 70-80 nomor, tapi orat oret di
kertas soal . pengawasnya bilang "ayo, pensilnya letakan di meja, kumpulkan". Sedangkan gw masih panik bulet-buletin
jawaban, gw minta sama pengawasnya untuk nunggu gw buletin jawabannya. untung pengawasnya baik, mau
nungguin
tapi ya karena panik, ngebuletin pun hasilnya acak-acakan dan gw dah gk yakin bakal lulus SBM
Selesai SBM gw merenungi kenapa gw gk belajar SBM serius, kenapa gw maen maen trus, kenapa gw selalu
ngandelin satu mapel doang. dan saat yang biasa diandalkan sudah tidak bisa diharapkan, gw menyesal gk belajar
materi materi kayak fisika,bio,kimia, bahasa. kebawa terus.. makan gk nafsu, tidur gk nyenyak, baca komik lucu gk
ketawa, nonton terasa hambar, main game gk fokus. parah dah waktu itu
yah...selesai SBM menjelang ramadhan, gw gunain buat ibadah sama doa, mohon biar gw lulus SBM,
ya.. walaupun gw tahu hasilnya dah ada walaupun gw gk tahu, gk ada salahnya gw berharap.
13 juni pada riweh mau buka pengumuman SBM, dan gw masih berharap gw bakal lulus di UNPAD seenggaknya . jam
2 siang mulainya, tapi gw buka setengah 3 .
masukin nomor peserta, oh ya kartu peserta
tanggal lahir, hapal
masukin captcha, enter gw dah deg-degan
server error, yah...
gw coba refresh, masukin data lagi, deg-degan lagi
captcha salah ,duh....
masukin ulang captcha, enter, deg-degan lagi
server error, kzel jadinya
refresh, masukin ulang data,enter , kayaknya ini mah server error sih, banyak yang make juga
tapi ternyata gw salah, hasilnya keluar, karena tulisannya di hape gw berusaha liat warna dulu, anggepan gw tulisan
lulus SBM dibarengi dengan kotak warna hijau. tapi gk ada warnanya. dikirain gw gk lulus
pas gw baca. ALHAMDULILLAH,gw keterima di UNIVERSITAS INDONESIA jurusan matematika yang selama ini gw
idam idamkan. langsung bangun sujud syukur detik itu juga di kamar.
dari pengalaman gw selama gw sadar dan belajar bahwa
1. pengalaman adalah guru terbaik
2. usaha tidak akan mengkhianati hasil
3. Saat engkau tidak peduli dengan usaha, jangan
kecewa saat melihat hasil
4. pukulah besi selagi panas ( pergunakan kesempatan yang ada)
sekian cerita gw, mohon diambil hikmahnya, jangan ditiru jleknya , ambil bagusnya . thanks for read
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sekian cerita gw, mohon diambil hikmahnya, jangan ditiru jleknya , ambil bagusnya . thanks for read
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 10:48:04 AM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 11:17:20 AM
Time Spent: 00:29:16
IP Address: 182.253.142.35

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Amalia Nurazizah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/amlnrzh

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Klaten
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Sebelas Maret
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku kenal zenius sejak kelas 1 SMA, cuman baru nyoba pakai kelas 2 SMA karena gurunya gaje. Banyak "oooh
moment" tiap aku liat video2 zenius, aku yang gak pernah bisa paham fisika matematika bisa bilang "beh cuma gini toh"
abis liat videonya. Dan nilai2ku pun naik sejak langganan zenius. Aku lolos seleksi calon SNMPTN dari sekolah, tapi
sayangnya aku gak lolos SNMPTN. Aku nangis abis liat pengumuman SNMPTN, karena beneran takut sama SBMPTN.
Aku langsung banting stir ke SBMPTN. Takut banget sebenernya karena aku ngga persiapan dari jauh2 hari buat SBM.
Aku mulai belajar SBM sebulan sebelumnya. Aku liatin video zenius kadang sampe tengah malem dan mataku panas.
Aku minjem buku2 temenku yg udah lolos SNM, semua kupinjem hahaha. Aku juga ikut try out online di web. Aku
banyakin latian, mahamin konsep lewat zenius. Seminggu sebelum SBM aku nggak nyentuh buku sama sekali karena
udah bosen dan capek belajar. Pas hari H, jam 3 pagi aku bangun buat liatin video zenius. Aku degdegan banget
karena sainganku anak2 yang lesnya sampe malem. Singkatnya aku lagi garap SBM. Aku cuma bisa garap dikit, tapi
aku yakin itu bener semua. Abis SBM aku nggak mikirin soal lagi, aku main kemana2 haha. Singkat cerita pas
pengumuman aku pesimis bisa lolos karena pilihan SBMku tinggi semua. Tapi akhirnya, alhamdulillah aku lolos ke
Fakultas Kedokteran UNS.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 3:09:21 PM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 3:15:33 PM
Time Spent: 00:06:11
IP Address: 8.37.231.238

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Asri Febriansyah
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alex_hoffer99

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

Https://www.facebook.com/muh.shorinji

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 2 RAHA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS HALUOLEO
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Pendidikan matematika
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Thursday, June 15, 2017 3:26:43 PM
Last Modified: Thursday, June 15, 2017 3:28:47 PM
Time Spent: 00:02:03
IP Address: 185.89.218.225

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Annisa Florencia Irena
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
sma tarakanita 1
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
fakultas ilmu budaya sastra perancis
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
semoga yg make gatambah banyak biar ga semua orang bisa HAHAHAH #liciq
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 8:33:11 AM
Last Modified: Friday, June 16, 2017 8:48:52 AM
Time Spent: 00:15:40
IP Address: 115.178.235.177

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
I Kadek Sastrawan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/kadex.sastrawan

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Abiansemal
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Udayana
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknologi Informasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar make zenius itu enak. cara ngajar tutornya juga bagus, kita diajarin untuk mengerti konsepnya bukan hanya
menghafal aja. saya juga jadi cepat mengejar materi yg tertinggal karena terlalu santai waktu kelas X dan XI. Zenius
Blog juga bagus, saya sering baca postingannya supaya lebih percaya diri dan meningkatkan semangat belajar.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 12:10:08 PM
Last Modified: Friday, June 16, 2017 12:15:14 PM
Time Spent: 00:05:06
IP Address: 139.195.42.75

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Aditia Budiman
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/albert.aditia

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Permai
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Farmasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Fun banget,Tutornya asik-asik,cocok buat persiapan SBMPTN.....
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 12:21:25 PM
Last Modified: Friday, June 16, 2017 12:45:39 PM
Time Spent: 00:24:13
IP Address: 114.124.205.9

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Hendrasworo Enggar Nugroho
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

https://www.facebook.com/hendrasworoe.newgraham

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Purworejo
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gadjah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Teknik Jurusan Teknologi Informasi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius memang keren banget. Ini nie yang berhasil merubah pemikiranku tentang cara belajar yang benar, yang
awalnya hanya mengandalkan cara cepat atau menggunakan jembatan keledai tuk mengingat menjadi lebih baik
belajar sedikit tetapi ngena banget di hati dan pikiran, eeaa. Aku kira menggunakan cara awal aku bisa melibas soalsoal sbmptn dengan mudah ternyata tidak. Pada suatu ketika aku iseng cari-cari trik mengerjakan soal sbmptn di mbah
saya (baca: google), aku ketemu zenius blog. Kubaca sampai akhir, eeee ada iklan produk zenius. Kucoba video
pertama, isinya bagus banget. Suara tentor suatu pelajaran (aku lupa peljaran apa hehehe) terus terngiang-ngiang
karena suara eh maksudku cara penyampaiannya bagus. So, aku putuskan untuk beli voucher premium zenius.net
karena pengen nonton video banyak lagi di zenius. Dari zenius ini juga lah aku langsung bersemangat mengejar
sbmptn gara-gara suaranya bang sabda. Dulunya sih aku ngarep banget masuk lewat snm tapi aku sadar bahwa
peluangnya sangat kecil dibanding lewat sbm apalagi sekolahku bukan sekolah favorit. Singkat cerita setelah aku
hanya belajar sendiri dengan bantuan zenius, aku tenang-tenang saja mengerjakan soal sbmptn. Dan pada saat
pengumuman, yeeay I reached my goal, kampus UGM bisa aku capai. Terima kasih bang Zen
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 12:43:54 PM
Last Modified: Friday, June 16, 2017 1:05:03 PM
Time Spent: 00:21:08
IP Address: 120.188.75.229

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rizky Ardi Maulana
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rizkyardi_m

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 KOTA TEGAL
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Institut Teknologi Bandung
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

258 / 266

Testimonial Pasca SBMPTN 2017
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bismillah.. Pertama tama puji Syukur kepada Allah SWT yang menjadikan ini ada..
Terima kasih Zeniussssssss!!!!! Paraaaah!!! Selama 3 tahun berzenius tidak sia sia..
Berawal dari munculnya rasa kedodolansaat awal sma (spt yg sabda katakan) .. Gw berlabuh di zenius..
Pas belajar pake zenius.. Yang dirasain kira kira gini "Gile.. Gw mudeng, gw paham konsepnya" yang akhirnya bikin gw
seneng belajar mat sama fisika.. Pembuktian pembuktian rumus pun dilakoni dan hasilnya emang ajibb.. Tidak salah
memang.. Alhasil nilai ulangan blok gw memuaskan...
Tak hanya nilai, zenius juga membantu membentuk pola pikir gw.. Cara gw memandang lingkungan.. Cara gw
menyikapi suatu masalh.. Yang menuju kalimat.." Belajar itu bukan sekedar mencari nilai" .. Banyak hal yang bisa
didapet dr belajar selain nilai..
Blog zenius juga super lah yaa.. Demen banget bacanya.. Apalagi bagian zenius insight.. Seru abis bacanya..
Membantu membentuk pola pikir juga.. Makasihh para kontributorrr :))
setelah berzenius selama 3 tahun .. Akhirnya sbmptn pun tiba.. Pas ngerjain TKD awal awal sempet nervous.. Soal
gampang aja bingung wkwkwk.. Pelan pelan gw kerjain soal yang lain.. Dan akhirnya gw bisa ngerjain soal TKD nya..
Memang tidak sebanyak TO biasanya.. Pasrah banget pas TKD kelar.. Lolos ga ya.. Pas udah selese TKD.. HAMPIR
aja lupa nulis kode Soal! Kudu Ati-ati emang.. Untung pengawasnya baik hati.. (terima kasih ibu pengawas)..
Untuk TKPA syukur dapet banyak.. Jadi ada harapan lagi untuk lolos..
Pas hari pengumuman.. Gw seharian nenangin diri.. Deg degan coy wkwk.. Saking deg degan.. Sosmed w uninstall
dulu.. Jam 2 siang udah lewat.. Tp gw buka abis maghrib
Adzan maghrib berkumandang.. Gw buka puasa abis itu solat.. Nah saatnya buka hasil pengumuman.. Gw ditemenin
ibu gw di sebelah.. Saat saat ini gw ga deg degan.. Udah pasrah bener..
Pas di buka.. *dengdeng Alhamdulillah. Gw diterimaa.. Gw lsg peluk ibu gw.. Dan terharuu :'))
perjuangan selama 3 tahun berzenius berbuah manis.. Terima kasih zeniuss.. Terima kasih banyaakk..
#NoZenNoLife
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 8:52:05 PM
Last Modified: Friday, June 16, 2017 8:59:16 PM
Time Spent: 00:07:11
IP Address: 114.125.116.133

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Rani Noor Vernanda
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this
question

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 7 Surabaya
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Gajah Mada
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Sebenernya bukan pengguna zenius, cmn ada temen yg pinjami akunnya buat belajar dan itu ngebantu banget utk bbrp
materi terutama di Ekonomi buatku.
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COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Friday, June 16, 2017 11:51:20 PM
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IP Address: 36.79.63.67

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Refita Nabila Yusan
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@12efit_a

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

www.facebook.com/reffi.ta.7

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Purwokerto
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Gw kenal zenius dari sodara sepupu yg tembus ITB dan satunya lagi tembus UI dan mereka sangat merekomendasikan
Zenius ke gw, dan bener-bener baru gw beli tuh voucher pas SMA kelas 11. Beneran deh, misal sebelum bab mapel
ekonomi, gw udh bljr sama zenius malemnya dan besoknya tanpa liat buku, semua materinya udah nyantol di kepala.
Ada cerita unik lagi sih, waktu intensif un dan kelas 12, gw agak shock waktu guru ngasih lembar soal dari zenius
wkwk. Sering banget malah. Berarti zenius udah terkenal bgt gituuu. Dan entah sejak kapan gw suka promosi zenius ini
zenius itu ke temen-temen dan mereka responnya bagus banget. Pokoknya suka pake zenius, mulai dari bljr seharihari, un, um, sbmptn-pun semuanya ada di zen.
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#227

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, June 18, 2017 8:40:54 PM
Last Modified: Sunday, June 18, 2017 8:47:01 PM
Time Spent: 00:06:06
IP Address: 202.67.46.27

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
ALYAA RIFQOH PUTRI YOSYANA
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Alyeol1727

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

https://www.facebook.com/alyaajs

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA NEGERI 1 PURBALINGGA
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Jenderal Soedirman
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Biologi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau
mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan
semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius
deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this
question
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#228

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Sunday, June 18, 2017 10:00:03 PM
Last Modified: Sunday, June 18, 2017 10:03:45 PM
Time Spent: 00:03:42
IP Address: 139.194.203.214

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Muhammad Reihan Davie
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@davie17_

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMAN 28 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
FEB Akuntansi
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
zenius emang mantap, gua baru punya bayangan lintas jurusan akhir liburan natal, setelah berdiskusi dengan banyak
orang akhirnya gua membulatkan tekad untuk lintas jurusan januari 2017, gua belajar murni dr zenius dan bimbel saja,
zenius sangat membantu dalam memahami konsep dasar ips secara konkret, gua belajar kira kira 4-6 jam perhari dan
alhamdulilah setelah berjuang kurang lebih 5 bulan akhirnya keterima di salah satu ptn terbaik di negeri ini
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#229

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Monday, June 19, 2017 1:50:59 PM
Last Modified: Monday, June 19, 2017 1:55:29 PM
Time Spent: 00:04:29
IP Address: 203.78.119.93

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Riana Kamal
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@endositosis

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

Respondent skipped this
question

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Depok
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Andalas
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas Kedokteran
Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Waktu dulu pertama kali pakai zenius, asli seru bgt. Tutornya jg asik. Durasi videonya jg gak panjang jadi gak bosenin.
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#230

COMPLETE
Collector: Web Link 1 (Web Link)
Started: Tuesday, June 20, 2017 11:28:32 AM
Last Modified: Tuesday, June 20, 2017 11:49:54 AM
Time Spent: 00:21:21
IP Address: 115.178.199.68

PAGE 1: Testimonial Audience Zenius Pasca SBMPTN 2017

Q2: Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Septy Ratna Damayanti
Q5: Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@septy_rd

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

https://www.facebook.com/septyratnadamayanti

Q10: Tulisin Asal Sekolah SMA/SMK kamu dong !(tolong nulisnya jangan pake singkatan yah, contoh : SMA
Negeri 1 Jakarta, SMA Santo Aloysius Bandung, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, SMA Sutomo 1, Medan, dll... )
SMA Negeri 89 Jakarta
Q11: Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..
Universitas Indonesia
Q12: Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2017 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik
Jurusan Arsitektur, dll
Fakultas MIPA Jurusan Geografi
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Q16: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain SBMPTN 2017? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
gue pernah dicap bego* diawal kelas 12 sama guru kimia gue. bayangin baru awal2 dia udah ngatain gue bego*. abis
dikatain gitu gue sakit hati banget trus akhirnya gue buktiin kalo gue bisa dapet nilai bagus waktu ulangannya dia trus
langsung gue pantengin video2 zenius gue pahamin konsep2nya, daaan jrengjreng gue bisa membuktikannya,
100,92,100. dan guru itu kaget gue bisa dapet nilai kayak gitu dan selalu tertinggi lagiii.
setiap ulagan mapel lain gue selalu buka zenius,pahamin konsep. tiap ngerjain soal gue suka pake konsep2 sederhana
yang bisa dijabarin jadi formula2 baru lagi.
ok gue mau pindah cerita. gue ngerasa fokus banget sbm itu desember,april,mei. parah banget yaa. gue pahamin
konsep2 yang ada di zenius.net . gue donlot soal2, gue kerjain dan liat pembahasannya. menurut gue soal2 sama
pembahasannya ini sangat-sangat membantu. gue suka banget belajar pake zenius, gue suka pake pengandaian
kotak2nya. gue suka pemikiran2 tutor zenius. zenius menurut gue lebih dari media pembelajaran. percaya atau enggak,
zenius mengubah hidup banget. gue sering ngobrol2 sama temen2 gue yang pake zenius juga. pasti gaakan abis2 kl
ngobrolin zenius.
pokoknya selama gue pake zenius itu nilai2 gue membaik, pikiran gue lebih terbuka, sayangnya akun zenius gue udah
mau abis masanya;(
*maaf kata2nya kasar tapi emang gitu keadaannya;(
maaf juga yaa kalo ceitanya muter2 nggak jelas,gue ngetik apa yang lagi ada di otak gue jadi nggak terurut gitu deeh.
and for last kl misalnya tulisan gue di terbitin wkwk, semangat ya buat yang mau ujian, jangan lupa pahamin konsep
biar pas ujian lancar2 aja, jangan lupa berbuat baik ke sesama, dan jangan lupa berdoa!!! sukses:)
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