Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#1
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:45:17 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:49:03 PM
00:03:46
120.188.93.162

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Ega Fabiola Salsa Bina

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@egafsb

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
94egafebiola@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bandar Lampung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas MIPA - Universitas Lampung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Seru di ajar bang sabda wkwk
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#2
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:44:57 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:50:43 PM
00:05:46
139.0.130.88

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Marchya Lidya Sitinjak

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@miharushin

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
facebook.com/miharun.nyancat

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
kccmiiko@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 80 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Seni Rupa - Universitas Negeri Semarang

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zen, you rocks!
Awalnya gua mulai make zenius buat persiapan SBM, sekitar 2 bulan yang lalu, sekalian juga buat USBN sama UN. Dan gua
seneng banget bisa belajar sama zen karena basic materinya itu bener" dapet, dan pembahasan lebih dalemnya lebih nempel di
otak. Karena zen hal" yang bikin gua gagal paham di sekolah bisa gua mengerti. Masih pengen belajar sama zen aaa ;;;;
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#3
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:50:05 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:53:28 PM
00:03:23
114.125.31.199

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Shafiyya Lazuardi

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@fiyyaalaz

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Ayam7000maknyus@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 langsa

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas sistem informasi - universitas malikulsaleh

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama

5 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Menurut akuu dabest bgtttt seriusan ulangan kimia ngebantu bgt trus aku kan dah siapin sbm yahh walaupun lulus snm
alhamdulillah dan buat aku di peringkat tinggi kalo try out, aku suka bgt belajar sambil tengah malem nagih dah
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#4
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:48:20 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:54:26 PM
00:06:05
120.188.74.249

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hidayat Eko Saputro

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@dayatsa_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
dayatsaputra87@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Klaten

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pake zenius tuh gokil banget, gue dulu kelas 11 gak tau apa-apa, tapi setelah gue pake zenius kelas 12 nya gue jadi open minded
banget, temen2 gue pada ngatain gue jadi jenius seketika. Bahkan gue juga pernah meraih hasil to SBMPTN 64% , ya walaupun
gue keterima snmptn sih. Tapi tetep zenius the best lah ..
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#5
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:41:09 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:54:36 PM
00:13:27
120.188.7.182

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Anisah Kurniawati

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@anisahn_04

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nisah.anisah

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/anisah.kurniawati.37?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
kurniawati_anisah@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bantul

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius blog membantu saya sekali.. Apalagi Zenius Learning. Mantab. Itu sih motivasi saya.. Sejak kenal zenius, saya jadi lebih
tertarik ke ilmu pengetahuan terus tokoh2 ilmuan luar negeri.. Dan tentunya zenius membuat saya lebih open minded. Terus, saya
belajar pospulat dr bang sabda dan itu worth banget! Ngerjain soal UN jadi lebih enak karena bisa kena konsepnya. Dan saya jadi
lumayan paham genetika jugaa. Terima kasih Zenius!! I will never forget you wkwk
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#6
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:49:00 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:54:51 PM
00:05:51
114.124.146.41

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Muhajir Rizki Afdhol

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@muhajir_rizki

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
rizkimuhajir7@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA 3 SUKOHARJO

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius emang top banget.Kita secara langsung diajari konsepnya.Bukan hanya sekedar rumus belaka. Dulunya gak bisa materi
sejarah dan ekonomi,tapi setelah ada zenius jadi ngerti semua konsepnya.Pokoknya "Zenius "top banget deh.
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#7
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:50:06 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:55:14 PM
00:05:08
114.124.134.21

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Cindy Ayu Widyandhika

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@cindyaaw

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/cindyayuwidyandhika

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
cindyawss@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 2 TAMBUN SELATAN

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Padjadjaran

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku nyesel banget baru kenal zen itu kelas 12! Materinya lengkap banget. Lumayan banget buat dongkrak nilai semester 5 aku,
sampe akhirnya aku bisa lolos SNMPTN. Terimakasih zen, i love you
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#8
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:51:32 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:57:13 PM
00:05:41
114.124.208.83

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nadhifa Shafa Hanifa

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@shafafanifa

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nadhifa.shafa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Temanggung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius ngebantu banget buat belajar, mudeng sama materinya dan tutornya sumpah enak bangetttsssss .. sebenernya sih jarang
buat buka zenius wkwk soalnya pulang sekolah biasanya udah sore/magrib bahkan malam kalau ada tugas tapi karena Sabtu
sama Minggu libur biasanya suka buka Zenius ,, sebenernya tau zenius dari kelas 10 karena kakak gw yang pertama kali ngenalin
tapi pas itu masih mikir " ah masih kelas 10 bsk ada deh nyoba zenius" dan akhir kelas 12 awal baru ngerasain gimana sebutuhnya
sama Zenius wkwk pokoknya Zenius the best!! ❤❤❤
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#9
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:50:52 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:58:13 PM
00:07:21
120.188.86.66

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Tiara Egi Oktafiani

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@tiaraeo_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
tiaraoktafiani023@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA N AJIBARANG

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Ilmu Hukum - Universitas Jendral Soedirman

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius emang mantap sih!!! Dulu pesimis banget kesaring SNMPTN aja kayaknya engga nilainya kaya roller coaster, naik turun ga
jelas rangking ambruk abis2an. Pas kelas 12 gue beli zenius pengen ngejar materi, alhamdulillah nilainya melejit jauh!! Rangking
gue naik jauh bgt gila seneng abis haha selain itu jg gue belajar SBMPTN dari awal beli zenius bulan agustus dan tentunya jg gue
berdoa terus sama Allah dan saat pendaftaran SNMPTN gue kesaring 50% eh alhamdulillah lagi ini kesaring masuk Ilmu Hukum Unsoed lewat SNMPTN. Wahh makasiii ya zenius, moga dilancarkan rejekinya krn sudah membantu orang yg kesulitan belajar
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#10
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:48:21 PM
Tuesday, April 17, 2018 6:58:44 PM
00:10:22
36.82.97.183

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nabilah iftah nella

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nellanabilah

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nabilaifta15@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sooko Mojokerto

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
FILKOM-Universitas Brawijaya| FMIPA-Universitas Brawijaya| FMIPA-Universitas Negeri Malang

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pake zenius ngebantu aku banget,aku beli vouchernya kelas 12 semester 1 karena waktu itu udah putus asa nggabakal masuk
50% yang buat snmptn,awal kelas 12 aku udah mulai siapin sbmptn fix yah zenius keren banget akademikku di sekolah
naik,pengajaran dengan bahasa sehari hari jadi cepet ngerti,materinya komplit,cinta banget,eh tapi tuhan berkata lain aku lolos di
snmptn.makasih zen??
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#11
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:56:52 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:01:38 PM
00:04:46
118.96.160.172

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Raphael Discky Zundria Putra

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@rdiscky

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
zundria.putra@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Mesin - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pokoknya zenius membantu banget dlm mempelajari konsep. Belajar yg awalnya beban sekarang bikin nagih. Terima kasih zenius.

22 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#12
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:55:51 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:01:52 PM
00:06:00
114.124.167.158

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Susi Setiaramdani

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@ssrm__

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/susisetiaramdani

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Susisetiaramdani18@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pertanian-Universitas Siliwangi

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Yasshh as far zenius bantu aku banget buat belajar selama 3 tahun ini. Oh ya aku di SMA masuk kelas unggulan, MIPA. Aku pas
masuk ketinggalan banget, coz aku sebenernya gak suka itung itungan. Tapi berkat zen aku jd gak ketinggalan banget lah,
Alhamdulillah masuk terus 10 besar. Thx zen??
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#13
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:52:13 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:03:32 PM
00:11:18
180.242.73.2

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Husnul Khatimah Iskandar

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@enoiskandar

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
enoiskandar02@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kota Bima

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas MIPA - Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

25 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Hmmm, positifnya.. of course tujuan utamanya zenius, lah ya. Konsep. Testinya agak pasaran ya tapi emang konsep tuh sepenting
ituuu. Istilahnya apa ya, "Ayo maju lo gak takut gue mau lo pelintir soalnya gimana juga." Heheheh. Terus kan aku tipe orang yang
belajarnya dengan mendengar dan melihat ya. Plus mageran. Dari dulu aku mau banget bimbel. Tapi ya itu, aku tuh semager itu.
Takut buang buang duit karena bimbel kan terjadwal gitu ya, terus aku anaknya introvert heheheh. Gak suka ada suara rame bising
gitu kalo lagi belajar. Udah deh zenius yang paling pas untuk diri gue ini. Bonusnya suara ganteng ya wkwkwk
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#14
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:56:02 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:04:28 PM
00:08:25
114.125.12.19

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nabila Nur Rahma Suhaila

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nabilanrhmshl

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nabilanurrahmasuhaila@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
MAN 2 Kota Bengkulu

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Pendidikan Biologi - Universitas Bengkulu

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Dari awal aku ngeliat video tutorial cara belajar di zenius aku sudah suka banget. Buru-buru deh aku bilang ke orang tua untuk beli
voucer belajar. Alhamdulillah langsung disetujui.
Ketika aku belajar di zenius lebih detail sama tutor-tutor nya yang kece. Banyak ilmu yang sebelumnya belum aku dapetin di
sekolah. Aku juga merasa lebih mudah ngerjain soal UASBN dan UNBK. Etleast aku juga lulus di SNMPTN loh.
Pokoknya zenis TOP banget deh ??
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#15
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:55:20 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:05:01 PM
00:09:41
112.215.45.198

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Muhammad irsyad

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@irsyad_k25

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@irsyad227

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://web.facebook.com/irsyad.k.siddiq

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
irsyadkautsar25@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Ciranjang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata - Institut Pertanian Bogor

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
sebenernya aku sempet kecewa gara gara telat kenal zenius, tapi yaa mau gimana lagi kesempatan buat belajar di semester akhir
buat persiapan UN, USBN aku bener bener pakai nii zenius , hasilnya gak terlalu mengecewkan. Kerenn bangettt lahh nii zenius ,
pembelajarannya seru gak bikin boring, apalagi fisika sama matematikanya , seruu abisss. Sukses teruss buat Zeniuss
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#16
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 6:51:28 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:08:38 PM
00:17:10
114.125.52.112

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Estherina Ermi Sesari Eta

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@estherinaese

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
estherinaermise@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pagaralam

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Lampung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius bener-bener ngebantu aku dalam mengerti pelajaran. Belajar jadi menyenangkan banget dengan zenius. Aku jadi bisa
ngejer nilai-nilaiku biar jadi tinggi.
Menurutku saran zenius sangat membantu, Puji Tuhan aku keterima di jurusan dan universitas impianku.
ini pengalaman menarikku. jadi ada materi fisika yang belum aku kuasai yaitu gerak parabola. Setiap saat aku keinget kalo aku
belum nguasain itu dan aku percaya aku bakal bener-bener nguasain itu kalo aku belajar di zenius. dan akhirnya aku bener-bener
nguasain materi itu karena zenius. dan tentu keberhasilanku dalam menjawab soal-soal ujian nasional tahun ini adalah karena
konsep-konsep yang aku dapet waktu belajar di zenius. terima kasih zenius!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#17
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:09:09 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:10:36 PM
00:01:27
114.125.52.112

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Estherina Ermi Sesari Eta

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@estherinaese

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://web.facebook.com/estherinaermi.sesarieta

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
estherinaermise@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pagaralam

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Lampung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius bener-bener ngebantu aku dalam mengerti pelajaran. Belajar jadi menyenangkan banget dengan zenius. Aku jadi bisa
ngejer nilai-nilaiku biar jadi tinggi.
Menurutku saran zenius sangat membantu, Puji Tuhan aku keterima di jurusan dan universitas impianku.
ini pengalaman menarikku. jadi ada materi fisika yang belum aku kuasai yaitu gerak parabola. Setiap saat aku keinget kalo aku
belum nguasain itu dan aku percaya aku bakal bener-bener nguasain itu kalo aku belajar di zenius. dan akhirnya aku bener-bener
nguasain materi itu karena zenius. dan tentu keberhasilanku dalam menjawab soal-soal ujian nasional tahun ini adalah karena
konsep-konsep yang aku dapet waktu belajar di zenius. terima kasih zenius!
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#18
COMPLETE
Collector:
Started:
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:06:43 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:11:03 PM
00:04:19
139.0.201.186

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Fatimah Azzahra Arysa Putri

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@ayaarysaputri

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Aya.arysa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Sidoarjo

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Psikologi - Universitas Negeri Malang

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Paling diinget sih waktu H-1 UN kemarin sih, karna habis liat video pembahasan UN 2017, akhirnya dapet ringkasan materinya.
Alhamdulillah beberapa ada yang keluar di UN jadi dari yang sulit jadi mudah. Pembahasan di zenius sangat mengedepankan
konsep sehingga lebih mudah dipahami. Terimakasih zenius yang sudah membantu belajar di kelas 12 ☺️????
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#19
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:17:35 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:20:21 PM
00:02:46
180.254.173.93

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Aulia Arifin

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@aulia_arifin

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
auliaaarifin@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Bengkulu

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia - Universitas Bengkulu

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question

zenius
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#20
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:42:30 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:48:49 PM
00:06:19
114.125.4.75

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Erlin Dwi Septiana

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@erlindwise

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
erllindwiiseptyyana@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius ngebantu banget gilaaaaaaa. Gue sengaja beli zenius pas kelas 12 buat ngambis sbmptn. Begadang tiap hari, tidur di
sekolah wkwk. Karena udah yakin banget gabakal dapet snmptn. Eh ternyata pas pengumuman snmptn, malah dapet pilihan
pertama which is SBM ITB. Seneng banget gilaaaa. Gue dapet bonus lolos snmptn. Tapi gue ngerasa hasil belajar gue selama
setahun ini ga sia-sia meskipun gue lolos snmptn. Mindset gue bener-bener kebentuk dengan make zenius. Karena gue langsung
babat sbmptn sesuai saran zenius, gue jadi ga terlalu fokus UN. Tapi UN survive aja tuh. Pokoknya ganyesel belajar pake zenius
dan mengikuti semua saran zen! Thankyouuu zen!??

40 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#21
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:45:52 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:50:49 PM
00:04:57
114.125.86.171

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Ni Made Widiastuti

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@Widia403

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@mdwidiastt

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
tidak punya

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
made.widya12@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Amlapura

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Pendidikan Dokter Gigi - Universitas Jember

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
zenius itu ngajarin dari dasar dan konsepnya bener bener bisa tertanam dalam otak. meski cuman 6 bulan, pembelajaran di zenius
akan selalu kukenang, menjadi saksi dalam perjuanganku mempertahankan nilai raport dan belajar soal un dari tahun ke tahun.
Semangat pejuang 2018, ini baru awal ada banyak jalan berikutnya yang mesti kalian tapaki, yakin akan pilihan kalian dan yakin
apa yang kalian tetapkan! pasti bisa.
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#22
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:39:31 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:55:35 PM
00:16:04
112.215.236.206

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Muhamad Ihza Faida Akbar

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@ihzafa

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
muhamadihza19@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 GARUT

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gimana yaa aduh ganyangka juga si bisa keterima alhamdulillah,pokoknya zenius ngasi gue faktor yang besar buat ningkatin nilai
gw tiap semesternya,zenius selalu nemenin gw kala gw males buka buku ngadepin setiap ujian padahal cuma sks tapi dengan
zenius bisa nerap dan sangat ngebantu gw! Gw sangat kebantu di banhak pelajaran di sekolah,terutama materi" buat ujian
pokoknya yang gw anggap ribet disekolah taunya pas uda liat zen malah jadi ngerti banget, zenius ngajarin dari konsep"nya
sehingga ga nuntut kita buat ngapalin banyak" rumus tapi kita dituntut harus mahamin rumus itu darimana asalnya jadi kalo lo lupa
rumus ya istilahnya tinggal cari lagi gitu,pokoknya big thanks buat Zenius , sangat senang bisa menjadi bagian dari Zenius !!!
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#23
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:53:49 PM
Tuesday, April 17, 2018 7:57:30 PM
00:03:41
103.10.66.69

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Annisa Robiah Adawiah

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@annissara

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Ichaannisa486@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
MA Negeri 1 Kota Bekasi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Biologi - Universitas Jendral Soedirman

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama

45 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pakai zenius itu seru, belajar jadi ga ngebosenin. Terkadang suka nyesel, kenapa ga pakai zenius dari dulu aja. Zenius itu benerbener ngebantu banget dalam belajar. Jadi benar-benar memahami materi bukan sekedar rumus.
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#24
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 7:56:37 PM
Tuesday, April 17, 2018 8:05:35 PM
00:08:57
125.160.208.40

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Amara Putri Azzahra

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@amaraputriazz

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Ara_zzahra@ymail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Awalnya malem malem pas di rumah nenek, aku ngeluh tentang guru matpel yang ngajarnya ogah ogahan. Karena aku punya
mindset harus tekun belajar dari kelas 10 biar nanti bisa ikut SNMPTN. Temennya sepupuku nawarin buat pake Zenius. Langsung
aja deh aku beli. Ngebantu? BANGET BANGET. Yang tadinya ngeluh pas belajar di sekolah karena gurunya ogah ogahan ngajar,
jadi malah semangat gitu, di sekolah selalu pake zenius dan belajar sendiri. Alhamdulillah kelas 12 juga masih pake zenius.
Kebantu deh pake zenius. Kan kalo anak kelas 12 tuh hectic bgt ya jadi pelajaran di sekolahpun gak takut ketinggalan soalnya di
review balik di zenius. Alhamdulillah usaha gak pernah mengkhianati. Thanks Zen!
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#25
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 8:00:27 PM
Tuesday, April 17, 2018 8:12:44 PM
00:12:17
116.206.38.61

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Widya Rahma

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@WidyaRahma1812

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@widyaa_rahma

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/Widya Rahma

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
rahmawidya1812@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA N 6 MEDAN

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
FISIKA IPB

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gue salah satu pengguna zenius xpedia 2.0 di kelas XII SMA, sejak SMA gue udah pasang target bisa lulus SNMPTN, selain itu
gue jug mempersiapakan diri untuk SBMPTN juga.
Setiap hari zenius selalu menemani hari-hari gue di kelas XII. Dan yang paling memotivasi gue adalah suara bang Sabda yang
selalu bisa buat gue ngerti dengan materi yang dia sampaikan . Gue jatuh cinta dengan suara bang Sabda yang khas dalam
menyampaikan materi terutama Fisika Dan Matematika, Dan juga menyampaikan materi dari konsep yang dasar banget, alhasil
gue bisa keterima di IPB jurusan FISIKA.
Alhamdulillah, thanks to Allah SWT
Thanks for my partner zenius Expedia.
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#26
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 8:08:55 PM
Tuesday, April 17, 2018 8:21:18 PM
00:12:22
120.188.92.142

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nida Nur Maulida Salsabila

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@nida_salsabila1

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nidanurmaulida2

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nidanurmaulida2@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 14 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Gizi - Universitas Indonesia dalam

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gua sebenernya tau zenius dari temen sih. Trus kita patungan beli zenius pas kelas 10. Tapi gua sendiri baru rutin pake zenius pas
semester 2. Karena waktu itu gua ga ngerti apa yg diajarin sama guru kimia gua. Nah karena gua udh ketinggalan banyak bgt
materi, dan udh mendekati UAS. Gua mulai belajar pake zenius tuh, karena gua juga ga les di mana-mana. Dan gua ngerasa, pake
zenius tuh asik banget. Gua yg emang ngerasa lemah dan males dalam hal hapal-menghapal, ngerasa cocok bgt pake zenius.
DAN GUA SANGAT SENANG KARENA TAU KONSEP TRIGONOMETRI DARI ZENIUS TANPA HAPALAN HAHAHA. Kepake bgt
tuh konsep bener dah. Waktu itu sampe gua sama temen2 gua bikin jadwal siapa yg pake zenius di hari itu hahahaha karena kita
rebutan pake zenius. Trus pas vouchernya udh abis, gua jadi langganan zenius sendiri deh sampe sekarang. Hehehe thank you,
zenius.
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#27
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 8:21:50 PM
Tuesday, April 17, 2018 8:28:06 PM
00:06:15
114.142.168.105

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Anna Tasya Ardya Garini

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@antas00

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/anna.tasya.501

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
annaardya@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA N 1 SALATIGA

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Psikologi - Universitas Gajah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku belajar biologi sama kak Pras di zenius pasti nangis. Aku nagis gara gara 'wow' banget. Biologi rasanya kaya baca buku
fantasi. Seru pokoknya. Padahal dulu kelas 10 nilai bio ku jarang banget lulus kkm. Terus aku sadar nilaiku jelek gara gara soalnya
yang jelek, cuma menguji kemampuan menghafal aja. Setelah kenal zenius duniaku tercerahkan. Aku juga suka banget baca
zenius blog. XOXO
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 8:41:04 PM
Tuesday, April 17, 2018 8:44:40 PM
00:03:36
118.137.207.90

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Mikhael Kristian Sinaga

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@mikhaelkristian

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/mikhaelkristian.sinaga

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
mikhaelsinaga20@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius memang ngebantu banget sih. Soalnya kan saya tidak les jd belajar d rmh pake zenius. Dengan zenius, bisa dibilang saya
gampang ngerti sih. O iya, untuk snm saya juga liat gmna strategi yg bagus biar bisa keterima dr zenius. Jadi bener bener ngebantu
banget. Terima kasih Zenius :))
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COMPLETE
Collector:
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Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:27:13 PM
Tuesday, April 17, 2018 9:31:14 PM
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202.67.41.250

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Yuzka Azmi

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu
pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Respondent skipped this question

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Jember

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Sebelum pengumuman snm, gk peduli, pokoknya harus belajar sbm ???? kalo ada soal yg susah? Biasanya cari soal sejenis di
zenius.
Saran buat zenius sih, semoga nanti bisa searching jenis soal apa yg mau kita cari ~~ thanks!
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#30
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Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:06:55 PM
Tuesday, April 17, 2018 9:34:58 PM
00:28:03
112.215.175.49

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hizeria apriansyari

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@hizeria26_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Apriansyarihizeria@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
Sma Negeri 16 palembang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas kesehatan masyarakat -universitas sriwijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pokoknya semenjak pake zenius itu sangat membantu aku banget. Dari mulai kasih tipsnya aku selalu ikutin. Belajarnya juga asik
pake zenius lebih seru dan gak bikin ngantuk. Pokoknya makasi lah buat zenius yang udah menemani aku beberapa bulan ini.
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#31
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:32:18 PM
Tuesday, April 17, 2018 9:40:20 PM
00:08:02
112.215.173.197

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
M. Ghaniy Pradita

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@ghaniypradita

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
ghaniypradita@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Ngawi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas tehnik - universitas brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Mulai kelas 12 malah gak pernah dengerin guru waktu dikelas. Jadi gak paham sama sekali semua pelajaran. Pas mau ulangan
malemnya buka zenius. Besoknya ulangan dapet nilai paling bagus di kelas. Padahal dari yg gak paham sama sekali dengan
sistem kebut semalam bersama zenius ulangan harianku jadi berkilau. Tapi waktu ujian2 sekolah dilaksanakan semua materi jadi
lupa lagi karena buka zeniusnya gak pernah niat. Aku yang gak niat belajar tapi buka zenius semalam aja bisa ngejar
ketertinggalan materi, kamu yang lebih niat belajar. apalagi pake zenius pasti berhasil.
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#32
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:50:15 PM
Tuesday, April 17, 2018 9:55:59 PM
00:05:44
114.125.87.217

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Dimas Rizal Saputra

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@diimasrizal

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
Gak main facebook

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
diimasrizal@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Giri Banyuwangi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - UNIVERSITAS INDONESIA

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius ngerubah mindset aku, dari yang gapaham cara belajar bener jadi tau kalo belajar itu yang paling penting paham konsepnya.
Dulu gue paling gabisa yang namanya Mtk, sama sekali malahan, tapi karena Bang Sabda berhasil ngebuat gue jadi jatuh cinta
sama nih pelajaran. Salut deh buat zenius
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#33
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:55:06 PM
Tuesday, April 17, 2018 9:59:30 PM
00:04:24
180.214.232.90

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Ibnu Hambali

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@itenkoi

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
hambaliibnu27@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 94 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Ya gw sih sbnranya make zen buat SBM kan, nah tapi gw udah dapet SNM yaudah deh... gamungkin gw lepas juga kan... dan gw
juga udah dapet FK dan itu emang passion gw ... palingan gw mau ikut UTUL UGM tapi gmn ya... ortu kayanya kurang restuin... .
Belajar pake zenius seru abis trutama TPA, mtk, fisika, dan b.ing tutornya gahool dan mantep deh... sukses trus buat zenius!!!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#34
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:55:56 PM
Tuesday, April 17, 2018 10:00:19 PM
00:04:22
112.215.237.14

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nevy Iruntyasari

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nevyir

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nevyirun@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
MAN KOTA BATU

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Pendidikan guru sekolah dasar - Universitas Negeri Malang

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Belajar di zenius seru parah
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#35
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 10:04:31 PM
Tuesday, April 17, 2018 10:11:33 PM
00:07:02
112.215.242.189

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
I PUTU AGUS YUDA MAHENDRA

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@yudamhndr_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
agusym48@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA N 1 SINGARAJA

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Matematika dan Ilmu Alam - Institute Pertanian Bogor

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pakai zenius seru bgt dah
Pemahaman konsep, jadi gampang
Pokoknya pengalaman pakai zenius itu
Sungguh warbyasah
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#36
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 10:27:28 PM
Tuesday, April 17, 2018 10:31:25 PM
00:03:56
120.188.66.116

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nadiya Fathma Faradiba

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nadiya.ff

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Nadiya.prk@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kauman

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Farmasi - Universitas Jember

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Bener2 ngebantu saat aku gadapat tambahan di bimbel trus besoknya ada ulangan! Penjelasannya itu loh, sampe ke akarnya
banget. Suka banget ama biologinya, kakaknya menjelaskan seperti cerita dan mudah banget ditangkep. Suka juga ama
matematikanya bang sabda, gara2 dia kalo ditanya guru ane nyaut! Hehehe
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 10:35:47 PM
Tuesday, April 17, 2018 10:43:28 PM
00:07:41
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Gama Luluh Lengingtyas Mawartania

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@gama_luluh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
mawartania@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Lumajang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius itu udah kayak sekolah kedua. Setiap dengerin suara tentor nya itu adem banget dan materi yg dijelasin bisa ngerti pake
banget wehee. Bukan hafalan tapi konsep yg ditanemin. Jadi bisa ngerti sampe sedalem dalem nya ?? apalagi denger suara tentor
bio, abang zulfikar, langsung adem deehh. Asik semua tentor nya. Semua yg baca harus pake zenius pokoknya.
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Bima Fitra Aulia

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
kalok gasalah @bimaa_7

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@bimafaa_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
bimaaulia65@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Tebing Tinggi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati program Rekayasa - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama

75 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Yaaa zen, selama gw SMA, gw gapernah masuk 10 besar wkwkkw, karna gw tau kebetulan kelas gw isinya orang" unggulan
semua. Dan gw selama SMA itu banyak berorganisasi (mungkin ini alasan ga ranking wkwkwk) jd pengalaman sosail gw cukupla
bisa dibilang wkwkwk, nah pas gw tau ada yg namanya Zenius dari temen gw, ge pertama gabeli, tp pas semester 2 kelas 12 gw
beli dan.. WAW kok gak dari SMP gw belinya kampang wkwkwk. Gw nyadar, selama ini yg gw cari itu salah, setelah gw make
Zenius gw baru sadar betapa pentingnya konsep dan yaaah terbantu juga gw di semester 2 ini, jadi yaaa menurut gw Zenius
kurang ngebantu gw untuk dapet snmptn ini(karna nilai semester 6 gak/kirang dianggapkan? *Cmiiw) tp Zenius sangat ngebantu
gw untuk bisa memahami lbh dalam materi yang ada. Thx Zen!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
andi nila nurul muthmainnah

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@s_aya1613

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nmuthmainnah05@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
MA DDI Lil-Banat

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pend. Teknologi Indormasi

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
pengumuman snmptn 17 april 2018, gue pikir "ya, pasti nggak dapatlah, nilai aja kayak roller coaster (naik turun). Sebenarnya udah
pakai zenius dari kelas 11 semester 2 xpedia 2.0 lagi tapi gimana malas udah mendarah daging, Xpedia 2.0-nya dianggurin (serius
dipake cuman mau ulangan doang) itupun pakai sistem sks. Tiap semester selalu saja seperti itu (sks) gue nggak pernah sadar klo
waktu nggak bisa balik, alhasil rangking gue jeblok cuman ada di range 8-13. Hari-hari gue terus terulang, sabda selalu pesan
"eliminate distraction" gue yakinin tapi tidak dijalanin. Pas kelas 12 gue sadar kalau waktu makin tipis (sisa 4 bulanan) alhasil gue
nyicil materi sedikit demi sedikit, mulai dari zenius learning done, TPA dan Basic skill done, tapi nggak tahu kenapa tiap ketemu
math gue nge-down lagi jadi malas gue kambuh emang belum bisa growth mindset sama delibrate practice, belum lagi sosmed
(musuh bebuyutan gue).temen gue pada nanya "emang enak ya belajar di zenius" jawabannya enak, bikin ketagihan" jadi banyak
teman gue yang ikut gue sedikit demi sedikit termotivasi, gue mulai bangun pagi, ngeprint soal SBMPTN, beli buku wangsit, dan
begadang buat belajar bareng zenius. Awalnya gue pikir mungkin bakalan sama hasilnya. Tapi makin kesini makin ketagihan ya
gue sampai mikir "elah kemana aja gue, habisin duit aja tuh xpedia 2.0 nggak kepake" ternyata akar masalahnya ya males MULAI,
gue ulang lagi zenius learning dan beh gue ngerasain dahsyatnya si sabda gue perbaikin mindset gue, perlahan-lahan malas gue
berkurang, sosmed bahkan gue nggak buka. Hari-hari berlalu, senjata buat SBMPTN hampir siap, pd udah di ubun-ubun, rencana
jurusan udah mantep, males dkk udah ditangani. Dari kelas 10 gue selalu baca blog zenius, sn, sb dan kategori lainnya gue buka,
dan gue cuman bilang "ntar kelas 12 gue serius baca aja dulu" tapi tiap habis baca blog zenius sedikit demi sedikit gue punya
curiosity mulai dari kenapa sih kita perlu belajar, motivasi. Hingga tiba hari dimana pd gue down banget. Hari pendaftaran snmptn,
teman gue udah pede bilang "pasti bakalan dapatlah" gue cuman bilang apakah pantas gue ikutan. Tapi zen blog pernah bilang
makin banyak yang diikutin makin besar peluangnya gue ikutin saran itu dan pilihan gue semua sepi peminat buat jaga2, sambil
nunggu snmptn gue balik belajar sbmptn dan un. Favorit gue pas si Donnita ngebahas soal bahasa inggris apa aja suaranya ituloh,
pas gue artiin artikel ko berat banget tapi pas dia semuanya berasa gampang, gue juga ngefans baget sama si Pras, ngelawaknya
gambarnya juga. Si sabda apalagi, suaranya ituloh bikin langsung melek, Si wisnu yg ngajar logika matematika bab 5 kls 10, Si
wilona dengan TPA-nya yang terakhit ka Yoki semuanya terasa mudah bareng zenius, gue dari dulu ngandelin tapi ya cuman
pajangan doang emang benar kalau ada senjata nggak digunain percuma, gue habisin waktu yang makin tipis ini hingga 17 april
2018, teman gue semua deg-degan tapi gue bilang dalam hati snmptn cuma bonus, the real war is sbmptn. Akhirnya gue nunggu
snmptn sambil baca sosmed, gue pun ketiduran. pas bangun langsung buka pengumuman, terus masukin no. pendaftaran sama
tanggal ultah gue, hasilnya jeng jeng jeng kotak warna hijau muncul dan bilang selamat anda bla bla bla, gue biasa aja. Entah
kenapa gue ngerasa kehilangan (serius), gue mikir "ah, udah enak juga belajar bareng zenius, ko malah dapet sih, belum lagi gue
masih mau ngerjain soal-soal print-an dari zenius tapi gue mikir lagi "ko gue bodoh ya, udah diterima aja masih mau yang lain".
Buat zenius makasih ya buat waktu berharga kita selama ini, gue janji akan gunain waktu sebaik mungkin.
btw akun zenius, buku wangsit, sama soal print-an dari zenius gue pinjamin ke teman yang mau ikutan sbmptn
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Iztya Fadhliaty

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@tya_fadhli

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
tya_fadhli@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 34 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Ngerasain bgt manfaat dari zenius ini! Pake zenius dari kelas 10, waktu itu aku sbg anak IPS ada lintas minat fisika & biologi. Wah
luar biasa karena kurtilas, kita dituntut utk mencari info sendiri. H-1 ulangan biologi, malem2 ngafalin materi ttg virus karena bener2
ngeblank dan gurunya gak ngajarin banyak. SKS bgt waktu itu ngafalin jenis2 virus dllnya. Alhamdulillah, ternyata materinya
banyak keluar dari zenius dan aku bisa dapet nilai diatas KKM (waktu itu diatas KKM cuma bbrp anak doang)
Terus kelas 12 ngebantu bgt selama belajar persiapan UN. Akhir Desember aku baru ngebut belajar ekonomi buat UN (karena
mapel peminatan UN pilih eko), padahal aku sama sekali buta bgt sm ekonomi dan nilai selalu pas2an. Pas liburan, disempet2in
belajar ekonomi lewat zenius buat ngejer materi yg luar biasa banyak krn aku kelas 10-11 gak ada ilmu ekonomi yg masuk sama
sekali, ulangan sekedar ulangan abis itu lupa materi. Walaupun udh beli buku kumpulan soal UN & pembahasan, rasanya kurang
sreg aja gt karena kadang2 ada yg salah KJ/pembahasan, akhirnya tetep balik ke zenius lagi.
Terima kasih zenius udah nemenin belajar selama SMA sampe akhirnya keterima kuliah lewat jalur undangan!
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Tuesday, April 17, 2018 11:13:11 PM
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sawsan Abdul Aziz,

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
Sawsanaziz77

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
Ga punya fb lagi

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Sawsanaziz77@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
Sman 90 jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Akuntansi - universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Jadi gue di smp itu bener2 bukan anak yang jago dalam belajar.. pas sma, gue berniat berubah..
Nah gue make zenius deh, serius awalnya gue eksponen aja kelabakan, pas pake zenius langsung wesss Alhamdulillah gue lancar
dalam ulangan harian, uas sampe presentasi dikelas. dan Alhamdulillah gue keterima di ui akuntansi.. makasih banget Zen udh
nemenin gue selama kurang lebih 3 thn...
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#42
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:08:07 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:19:23 PM
00:11:15
114.124.136.194

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Aisyatunnisai

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@aisyatunnisai

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/aisya.tunnisai

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
aisyatawakal@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Temanggung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pendidikan Fisika - Universitas Negeri Yogyakarta

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku user zenius sejak kelas 12 semester satu. Baru niat belajar kelas 11 semester dua, baru sadar kalau nilai rapot jelek banget
dari dulu. Akhirnya tertarik belajar online pakai zenius. Dibela belain belajar sampai malem dan finally nilai uas/ulangan jadi bagus
banget. Sejak itu aku percaya kalau aku belajar pasti bisa. Alhamdulillah kelas 12 semester 1 jadi ranking 11. Padahal sebelumnya
ranking 20 lebih terus. Pas pemilihan jurusan snmptn terinspirasi sama artikel di zenius blog kalau kebanyakan yang diterima
snmptn pilihan pertama dan nilainya paling tinggi di sekolah untuk mendaftar suatu prodi di univ. Terimakasih zenius.
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#43
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:10:28 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:23:29 PM
00:13:00
139.195.188.100

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Arfan Wahyu Julianto

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@arfanaw

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/arfan.blitz

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Arfaan.julianto@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 5 Tangerang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Seni Media Rekam - Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Ngebantu bgt aslii apalagi gue emang niat lintas dari IPA ke IPS. Sebenernya make zen buat persiapan sbmptn aja murni.
Tentornya suaranya enak sih sm konsep belajarnya yg bikin betah heheh thankyou zenius
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#44
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 9:55:12 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:25:41 PM
01:30:29
180.214.232.54

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Fatiya Ulfa Chaerunnisa

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@fatiyach

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/FatiyaCh

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
fatiyaulfa12@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Sukabumi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjajaran

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
SALKUS (Salah Fokus) . . "Kok bagus banget sih!" dengan antusias dan berekspresi yg agak berlebihan wkwk tidak seperti
biasanya yg over kalem. Itu tuh refleks yang agak alay wkwk setiap nemu sesuatu yg bagus.
Serius ini sistem kok keren amat ya, dari pertama liat udah bikin cinta banget *bukan cuma jatuh cinta*. Zenius learning guide
adalah salah satu yg paling Fatiya favoritkan. Bukan cuma Fatiya tontonin tapi semuanya Fatiya tulisin *termasuk kata2 diluar
materi kayak "kenapa gue terjun ke pendidikan? Karena gue prihatin liat Indonesia pada punya niat baik, tapi caranya salah
" ubah kebiasaan, puasa pikiran" — Bang Sabda
"Kalau lo mau sukses jangan tonton TV Indonesia
" Tumbuhkan males yang positif
" Reason kuat itu harus bikin merinding, terharu, nangis
" Buang hal-hal yang ngga penting. Gosip 2 jam jadi under 10 menit. jgn dibiarin ngalor-ngidul. Tapi kalau secara relasi lagi OK,
bolehlah
"yang gagal jauh lebih bijak karena mentalnya terasah
" Gila banyak banget waktunya, banyak banget tugas yang harus gue kerjain OH TUDAK
" Jangan terlalu ketat, nanti susah fleksibel. terus jadi 2x lipat. BOLEH
Kata orang sih kurang kerjaan nulis kayak gitu wkwk Buat Fatiya sih catetan itu lebih ke booster yang bisa bikin semangat lagi.
Soalnya Fatiya pelupa, pelupa parah. Juga dengan baca lagi, baca lagi, baca terus kita jadi tau apa yang harus kita perhatikan.
Terus ya, prinsip Fatiya "kita ngga akan nemu sesuatu yang sama persis. maka simpanlah dengan baik" artinya meskipun orang yg
sama berbicara, belum tentu yg dia ucapkan sama persis dengan yg sebelumnya dia ucapkan. Muter bagian zenius learning guide
itu sangat penting, jangan sampe kelewat. Karena menurut Fatiya ini adalah sebuah fondasi, fondasi untuk jadi cerdas beneran.
Bukan bala-bala *Baca abal-abal*
Tarik dua tahun ke belakang pas pertama kali kenal zenius, Fatiya teringat kata2 Bang Sabda yg intinya "Orang Indonesia
kebanyakan punya cara berpikir yang salah." Jadi mau sebanyak apapun orang yg punya niat baik ada di Indonesia, udah kerja
keras pula tapi salah cara. Ya endingnya ngga akan hasil / hasilnya salah. Jadi jangan terlalu nyalahin koruptor atau penjahat
lainnya ya, mereka hanya sebagian kecil. Kalah jumlahlah kalau harus dibandingkan dengan jumlah orang baik di Indonesia.
Seharusnya yg harus kita tanya itu diri kita sendiri. Mungkin kita yang salah, karena ngga tau CARA.
Fatiya juga jadi kenal sama deliberate practice. "Bukan hanya sekedar nulis harapan di kertas, tapi kasih komitmen! buat komitmen
secara sadar. you have take it seriously!" merasa tercambuk wkwk mantap.
Sebenernya sedih sih tiap kali liat ini. Banyak banget yg harus dievaluasi. Tapi akhirnya ada solusi buat saya yg selalu terjebak
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Sebenernya sedih sih tiap kali liat ini. Banyak banget yg harus dievaluasi. Tapi akhirnya ada solusi buat saya yg selalu terjebak
time table, malas untuk tahu, ngga tau esensi apa yg dipelajari, dan yg jarang belajar secara terintegrasi. Kalian harus liat, harus
banget...
Untuk SNMPTN Alhamdulillah sekali Fatiya bisa lolos. Zenius pun memiliki andil dalam hal ini. Tepat tanggal 23 Oktober 2016,
Fatiya dikenalkan dengan jalur masuk PTN, ya salah satunya SNMPTN. Fatiya buka buku catatan lagi benar disitu ada tentang
SNMPTN yg sudah Fatiya rangkum.
Judul "SNMPTN ??" ditambah gambar Perahu yg menggambarkan sebuah perjalanan menuju PTN Impian.
??-Persyaratan
memiliki prestasi unggul : ranking terbaik di semester 3 4 5
◻ Ngga usah buru-buru daftar ( da ngga masuk penilaian)
jangan dulu daftar kalau jurusan belum mateng
◻ Jangan daftar H-7 (server sibuk, banyak yang daftar)
Faktor yang mempengaruhi penerimaan SNMPTN
1. KUALITAS SISWA
- Nilai Raport : nilai besar, konsistensi, rata-rata, nilai mapel tertentu
- Prestasi siswa
" RAIH NILAI RAPORT DARI SEKARANG, SEBAIK-BAIKNYA" --- ini lho yang ngerubah Fatiya, walau secara tidak sadar.
Sebelumnya Fatiya udah nyiapin buat SBMPTN, ngga ngarep banyak sih untuk dapet SNMPTN. Kalau dapet pun itu seperti
BONUS. Bonus udah kerja keras 3 tahun, berusaha jujur ngga berani nyontek walau nilai harus remed.
Terakhir, walau Fatiya ngga terlalu / jarang pake zenius *hanya pas butuh aja karena Fatiya orang Perceiving -mbti- taulah model
gimana wkwk* tapi Alhamdulillah ada hasilnya. Fatiya emang cinta sama sistem, salkus bangetkan wkwk Sistem ini yg udah ngubah
mindset Fatiya. Konten-kontennya juga asik banget, selalu banyak inovasi. Terima Kasih yaa Zenius ??sukses terus!
Pesan buat adik kelas
" kalau kalian ngerasa nilai raport kalian itu ada di tengah2/ alias ngga di atas; bisa juga buat kalian yg sibuk lomba-lomba yang
butuh dispen banyak sehingga nilai kalian BIASA aja. Pliss tolong JANGAN PERNAH ngarepin SNMPTN. Ini udah warning banget,
hasil riset dadakan. Terus pas ngisi pendaftaran SNMPTN, sekali lagi JANGAN GEGABAH!!!! Kalau ngga tau lebih baik tanya BK
atau Panitia snmptn, jangan coba2. Jangan sampai keulang lagi udah klik finalisasi sedang piagam belum dilampirkan. atau
bingung ngisi borang fortopolio buat yg olahraga karena disitu ada isian no pendaftaran snmptn, sedangkan no pendaftaran hanya
didapat pas udah finalisasi. Waktu ditanya ke panitia ternyata ngga usah diisi. Kebayang kan kalau pas itu nyoba difinalisasi dulu?
udahlah TAMAT.
Persiapkan SBMPTN sedini mungkin. Buat kalian orang P versi MBTI emang susah banget buat belajar dengan disiplin. Tapi kalau
kalian ngerasa termasuk orang yg Fatiya sebutkan, ayoo jangan males. Cari cara, cari cara. Belajar aja terus, dikit2, secara tidak
sadar, meskipun ngga serajin dan intensif orang J. Bisa belajar dari kelas X. Pokoknya pake cara yg kreatif. Apa harus kalian
ngerasa gagal dulu? terus Gap year? baru bisa sadar? Kan ngga perlu kan? ?? maafin kalau agak kasar. Sukses terus ya, kita
saling mendo'akan. Ditunggu kabar BAHAGIAnya"
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#45
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:27:18 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:33:02 PM
00:05:44
120.188.6.15

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sifa Rahma Hayati

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@szfzrh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Sifarahma122@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Bogor

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Pertanian Bogor

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

90 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gue udah tau lama dari zenius gara2 sering baca blognya tapi baru make pas kelas 12 ini. Kalo ditanya zenius berpengaruh sama
snm gue rasa enggak tapi zenius bantu banyak buat persiapan sbm, usm stan dan un. Berguna banget deh zenius!! kerenn
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#46
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:09:28 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:34:10 PM
00:24:41
112.215.241.164

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Albertha Triana Silvia

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@albertha_ts

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/profile.php?id=100007483518809&ref=content_filter

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
albertha_triana@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pontianak

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius adalah BIMBEL TERBAIK yang pernah gue ikutin. Jujur aja gue dulu pernah meragukan zenius, karena gue pikir apa sih
bimbel online, lah diajarin guru langsung aja kagak ngerti2. Kelas 12 adalah masa2 tobat bagi anak SMA termasuk gue, akhirnya
gue memutuskan untuk les di salah satu bimbingan belajar ternama di Indonesia, jujur aja gue kurang puas dgn tempat bimbel tsb,
gue ngerasa lah mending gue ga usah les, gue ngerasa kemampuan gue kurang lebih aja. Saat november 2017 kmrn gue
menemukan instagram zenius dan memutuskan untuk menfollownya, karna sebenarnya gue tau zenius dr kelas 11 tp ga kepikiran
buat jadi penggunanya. Dari situ gue liat post instagram nya tentang sbmptn, trus ya gue buka website nya zenius, disitu mata dan
pikiran gue terbuka ?????? Gue ketagihan buat baca2 tulisan2 di blognya yg SANGAT MEMOTIVASI. Dan akhirnya desember gue
memutuskan membeli voucher yg 6 bulan. GUE NGERASAAIN APA KATA TESTIMONI ZENIUS??????GUE CINTA SEMUA
TUTORNYA. CARA BELAJAR GUE BERUBAH. Di zenius diajarin bahwa konsep itu sangat sangat penting!!! Dan itu bener
banget!!!! Lo ga perlu cara cepat lo hanya perlu paham KONSEP. DI ZENIUS GUE BISA PAHAM, DI ZENIUS GUE BELAJAR APA
YG GAK PERNAH DIAJARI DI SEKOLAH ATAU BIMBEL LAIN. Karna zenius gue rela belajar sampe subuh. Satu penyesalan gue
adalah KENAPA GUE BARU JADI MEMBER ZENIUS PAS KELAS 12?? Saran gue adalah TOLONG PROMOSI BESAR2an BIAR
ANAK2 INDONESIA TAU BAHWA ADA BIMBEL YG BENAR2 BERKUALITAS DAN MENDIDIK. karna gue sedih banyak bgt yg
meragukan zenius. sekian dan terima kasih sebanyak2nya????????????
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#47
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:31:23 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:39:08 PM
00:07:44
36.79.137.61

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Dian Anggraini

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@dnggrn_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
facebook.com/dianusamahu

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
emailuntukdian@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Haduu ga ngerti lagi dah sama Zenius
Keren parah. Aku udh make zenius dari kelas 9, dan jujur aja zenius itu lebih dari sekedar bimbel online. Zenius bener2 membuka
perspektif baru selama ini. Mulai dari konsep belajar yang bener, sampai gimana caranya nerapin ilmu itu ke.kehiduoan sehari-hari.
Jadinya, belajar itu bukan suatu beban kewajiban, tapi sebagai hal yg di GEMARI. Gila ya, ngonsep banget dah zenius klo ngajar,
soal mau diutak-atik kaya gimana pun aku jadi bisaa. Biasanya kalo aku kepepet banget harus SKS tinggal buka zenius, besoknya
lancar jaya. wkwkwk. Zenius keren banget lah pokoknya.
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#48
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, April 17, 2018 11:38:40 PM
Tuesday, April 17, 2018 11:55:47 PM
00:17:07
120.188.74.51

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nur Reski S

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nurreskis31

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nurreskis31@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Makassar

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran - Universitas Hasanuddin

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Waktu pertama kali pake zenius itu pas kelas 11 semester 1, awalnya gue acuh aja eh setelah penerimaan raport, nilai gue turun
dari sebelumnya. Akhirnya gue coba buka zenius (yg awalnya masa bodoh lah), gue belajar terus dan berlatih soal2, pas ulangan
ternyata apa yang gue dapet dari belajar zenius itu nggak percuma. Kenapa? Karena gue nggak belajar hafalin rumus inilah itulah,
tapi konsepnya. Belajar suatu mapel itu mudah seperti Fisika, Kimia, dll kalau loh tau konsepnya bukan sekedar hafalan doang tapi
bagaimana loh paham betul penerapan konsep tersebut.
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#49
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 12:20:17 AM
Wednesday, April 18, 2018 12:24:51 AM
00:04:34
120.188.94.245

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Geovanny Vanesa Paath

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@gvnyvns

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/geovannyvanesapaath

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
geovannyvanesa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Depok

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Seneng banget pake zenius! Sangat membantu saat ada tugas buat presentasi dadakan, belajar buat ulangan juga dari zenius,
ngerjain pr juga dibantu zenius!
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#50
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 12:26:36 AM
Wednesday, April 18, 2018 12:30:42 AM
00:04:05
120.188.37.16

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sofinatun Nisa

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@sofinatunnisaa

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/sofinatunnisa

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
sofinatunnisa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kajen

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Setelah pakai produk zenius yang paling nempel di otak adalah konsep dasar matematika. Jadi ngerjain bab apapun kalau ngerti
konsepnya rasanya gampang.
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#51
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 12:34:04 AM
Wednesday, April 18, 2018 12:45:49 AM
00:11:45
107.170.199.195

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Rizka Aina

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@rizkaaina_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
rizkaaina.ns@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sragen

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Hukum - Universitas Sebelas Maret

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Thanks zen, bersyukur banget bisa tau zenius pas awal kelas 12, ngebantu banget mendongkrak nilai di semester 5 buat lolos
SNMPTN, Luvluv tercinta dah pokoknya pakai zenius
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#52
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 12:59:03 AM
Wednesday, April 18, 2018 1:07:38 AM
00:08:35
118.137.96.184

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Syifa Qatrunnada

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@syifaa.q

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
gamau kak, malu itu akunnya alay :'D

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
syifaaqatrunnada@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 60 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
aku tau zenius tuh dari temen ku pas smp kelas 9 nah itu kan aku seneng banget pas tau zenius awalnya aku ga suka mtk jadi
seneng mtk sekarang. Aku terusin sampe ke sma dan di sma itu aku ranking 1 pararel karena belajar lewat zenius, bukan maksud
pamer tapi beneran lho aku ga bohong! seriusan aku seneng banget deh kenal zenius, sampai akhirnya aku lolos deh snmptn di
salah satu universitas favorit, makasih zenius!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#53
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 1:43:37 AM
Wednesday, April 18, 2018 1:52:50 AM
00:09:12
112.215.241.113

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Widiyaningrum

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
widiyaningrum.66@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
Sma 2 Kudus

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas agroteknologi -Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#54
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 1:59:21 AM
Wednesday, April 18, 2018 2:04:05 AM
00:04:43
125.161.131.199

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nabila Syaputri

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nblsyptr

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nabilasya1907@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 23 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Belajar pake zenius itu mantap banget! Kenapa? karena zenius ngajarin apa yang kita gak dapetin di sekolah! :D dengan gaya
bahasanya yang 'friendly' banget bikin kita makin nyaman dan ngerasa deket sama tutor :)
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#55
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 2:55:06 AM
Wednesday, April 18, 2018 3:05:20 AM
00:10:14
120.188.38.237

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sarah Nabilah L

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@sarahnabh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nabilahsarah29@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 15 Kota Tangerang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Matematika dan Ilmi Pengetahuan Alam -Institut Pertanian Bogor

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua

110 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Jadi, saya alhamdulillahirobbil'alamin bisa diterima di salah satu institut yang saya impikan sejak lama. Sebelumnya saya belum
mengenal zenius di kelas 11. Akhirnya di awal kelas 12 temen remen saya banyak yang menggunakan zenius, akhirnya saya
ikutan untuk menggunakan zenius. alhamdulillah saya mengerti banyak hal yang sebelumnya saya tidak ketahui. saya bisa
mengerti Biologi yang sebelumnya saya ngga ngerti sama sekali. Saya bisa ngerti Kimia yang amat sangat angker tadinya buat
saya. Saya juga semakin mendalami Fisika. Semua terasa impact nya. Mulai dari ketika saya ulangan harian/uts/uas saya ngga
perlu capek capek lagi hapalan. Saya suda belajar konsep konsep yang sampai sekarang masih melekat di otak saya. Saya belajar
sesuai sistem otak saya. Alhamdulillah berkat bantuan Allah, zenius dan lainnya di kelas 12 aku bisa menjadi Ranking 1 di kelas
yang tadinya saya Ranking 3/4 di kelas. Saya bangga. Akhirnya saya tularkan kebiasaan saya ini kepada adikku. Alhasil dia bisa
mengerti lebih dan konsepnya. Dan mama papahku berniat adikku untuk ngga lagi bimbel lagi diluar, beliau menyarankan untuk
bimbel online di zenius. Harga minimum hasil maksimum! saran di blog zenius cukup bagus dan membantu. Dan saya ingin
menambahkan, insyaallah saya selalu jujur untuk ngerjain semua jenis ulangan. Insyaallah ada hasilnya, jangan takut nilai usbn/un
kecil, sing penting bisa jadi cerdas dan masuk univ impian! ZENIUS TOKCER!!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#56
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 2:20:21 AM
Wednesday, April 18, 2018 3:11:30 AM
00:51:08
116.206.8.23

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Muhammad Alvan Atthoriq

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@m_alvanth

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/alvan.thoriq

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Muhammadalvan1310@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 7 Depok

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Matematika Ipa - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius buat gue pribadi tuh almost everything lah dalam hal pendidikan yaa. Doi yang selalu nemenin gue dikala nilai gue bagus
atau jelek, otak gue lagi waras atau engga. Intinya Zenius selalu ada buat gue selama 2 tahun terakhir (kok rada jijik ya bacanya,
bodo lah:v)
Pengalamannya sama zenius nih (sebenernya banyak tapi ini yang paling gw inget), jadi dulu tuh dikelas 11 pas pelajaran
Matematika itu ada ulangan bab peluang. Gue belajar bab ini pure make Zenius doang, gue dengerin tuh semua yang kak Wisnu
jelasin. Nah pas ulangan, orang orang pada bilang susah, gue akuin si waktu itu soalnya lumayan ribet, tapi karena gue bener
bener nguasain konsepnya gw dengan mudahnya membuat rumus rumus ala gue :v. Akhirnya, diulangan itu gue dapet nilai
sempurna dikala seangkatan pun sedikit banget yang diatas KKM. Disini gue bener bener merasakan pentingnya KONSEP
ketimbang cuma NGAPALIN.
Kalau pilihan jurusan pas SNMPTN sendiri sih, bener bener pure keputusan gue dan gaada pihak manapun yang mempengaruhi.
karena gini sih, gue tuh orangnya gasuka di PHP-in so gue milih PTN yang mustahil tembus (buat sekolah gue) biar ga perlu sibuk
sendiri berharap sama itu sehingga bisa fokus belajar buat SBMPTN. Saat gue lagi fokus fokusnya buat SBMPTN , ternyata Tuhan
berkehendak lain. Gue orang yang cuma punya nilai yang bisa dibilang ga gede gede amat dan dari sekolah yang siswanya ga
pernah keterima SNM di Kampus gila yang satu ini (gue sebenernya gatau ada yang berani atau engga daftar kesini), akhirnya
menjadi orang pertama dari sekolah gue yang menjadi mahasiswa ITB. Disini sih gue cuma ingin menekankan ke siapapun yang
baca ini (yang belum lulus SMA tentunya) jangan deh lo sekali- kali berharap sama jalur GAIB kaya beginian.Gw gatau lagi si
gimana rasanya saat lu udah berharap banget sama sesuatu eh gadapet, wadadaw NYESEK BANGET WOIIII!!!
Mending lo kaya gue daftar, lupakan dan langsung fokus banget belajar SBM. Pas lagi fokus fokusnya dan udah lupa kalo daftar
SNM Eh dikasih bonus keterima SNM hehehe Aamiin...
Percaya sama gue,
USAHA TIDAK PERNAH MENGHIANATI HASIL
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#57
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 3:23:55 AM
Wednesday, April 18, 2018 3:46:17 AM
00:22:21
120.188.81.106

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hafshara Haziqa Hidayat

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@haziqahaf

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
www.facebook.com/Hafshara.Haziqa

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
haziqahaf@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Cimahi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra - Universitas Pendidikan Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku beli zenius sebetulnya 3 bulan sebelum SBMPTN, jadi memang bukan buat ngerjain PR sehari-hari. Zenius ini jadi jalan pintas
aku buat persiapan UN dan USBN kemarin, karena kebetulan aku belajarnya mepet. Aku seneng banget bisa ketemu zenius! Awal
tau zenius udah dari kelas 12 smt. 1, tapi waktu itu belum terlalu merasa perlu, jadi aku cuma nontonin video-video no 1 aja. Trus
setelah beli, aku nyesel kenapa dari dulu harus ikut les privat mahal-mahal kalau dengan zenius aja udah cukup. Nyesel kenapa
baru tau pas kelas 12, bukan dari dulu. Oh iya, aku baru baca blog zenius tentang strategi daftar SNMPTN malah setelah daftar.
Untuk SNMPTN kemarin aku bener-bener nggak berharap sama sekali karena yakin banget nggak bakal lolos, jadi beberapa hari
terakhir ini temen tidurku cuma zenius. Aku selalu nyempetin dimana pun dan kapan pun nonton video SBMPTN dari zenius,
bahkan sampe ketiduran. Semua persiapan SBMPTN-ku betul-betul murni dari zenius dan satu buku soal, aku bahkan berhenti dari
les privat aku karena merasa zenius lebih bisa bikin aku ngerti. Aku merasa nggak perlu banyak buku dan mengeluarkan uang
banyak hanya dengan zenius. Pokoknya aku bakal ngasih tau adek-adek-ku buat pake zenius deh!
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#58
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 3:50:31 AM
Wednesday, April 18, 2018 3:54:42 AM
00:04:10
112.215.154.9

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nur hikmah

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
n_rhikmah

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nurhikmah.kinara@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
Sma Negeri 1 Maros

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik informatika - UNHAS

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pake zenius sangat membantu pokoknya, nggak nyesel deh
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Collector:
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Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 5:03:00 AM
Wednesday, April 18, 2018 5:11:13 AM
00:08:13
112.215.174.9

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Bella Sesareta Aprilia

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@bellasesa

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://web.facebook.com/bella.sesareta

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
bellasesaretaaprilia@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri Sumatera Selatan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius ngebantu banget buat menambah pemahaman materi yang didapat di sekolah. Soalnya, zenius itu ngajarin konsepnya.
Jadi, memang bener-bener jadi ngerti :)
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Collector:
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Firdausy Nuzula

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@lalanuzula88

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
Https://www.facebook.fom/lalanuzulaa

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Lalanuzulaa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Taruna Dra Zulaeha, Probolinggo, Jawa Timur

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas teknik industri - institut teknologi sepuluh november

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku mulai langganan zenius bulan januari 2018 karena buat persiapan SBMPTN dan tertarik bgt liat testimonal banyak yg keterima
di ptn favorit. Aku tipikal orang yang males bgt belajar kecuali kalau ada ulangan, hehe buruk bgt ini. Tapi semenjak pake zenius,
jadi semangat bgt. Tiap hari tiap ada waktu luang selalu pantengin materi zenius karena suara tentornya nagih hahaha. Dan aku
ngerasa kalo di zenius aku lebih paham konsep dasar bgt dan yg nggak aku dpt di sekolah. Nilai semester 2 ku juga meningkat krn
pake zenius. Aku jadi paham kalo ternyata rumus jadi yg biasa kita tau itu asalnya dari mana. Agak nyesel sih kenapa nggak pake
zenius dari dulu aja :(
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#61
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 5:32:40 AM
Wednesday, April 18, 2018 5:41:12 AM
00:08:31
203.78.117.253

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
ABD. BASITH MUKHLAS

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@abdulbasithmukhlas

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/abdulbasith.mukhlas

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
abdulbasithmukhlas@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 BANGKALAN

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas ilmu sosial- Universitas Negeri Semarang

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Pertama pake zenius tu mantap banget istilahnya menang banyak lah bisa belajar dimana aja kapan aja, materi dan
pembahasannya juga mantap banget, sesaat yang lain ikut bimbel inilah itulah gue mah zenius aja wkwkwk
Kedua,
Jadi gua pake zenius ini patungan sama ke 5 teman gua (biar hemat biaya gitu) so kita patungan beli paket zenius 3 bulan dan
sekalian dah kita belajar bareng
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nurhayati Putri

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nurhayatiputri1

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/nurhayati.putridpd

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nurhayatiputri60@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 6 Bandung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Sains - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Saya sangat terbantu dengan adanya zenius. Saya bisa mereview pelajaran di sekolah lebih dalam lagi. Dengan membaca blog
zenius, informasi dan pengetahuan saya bertambah.
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Radhithe Fadly Ramdani

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@radhit_ramdani

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://web.facebook.com/radhithefadly.r

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
radhitheramdani@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Pati

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Assalamu'alaikum wr. wb.
Menurutku,
Zenius.net itu ngebantu banget dan sangat disarankan untuk siswa baik di jenjang SD sampai SMA.
Karena zenius itu klo boleh saya bilang 'istiqomah, bener-bener jaga komitmen untuk ngajarin siswa (bukan bermaksud apa lho ya,
tapi emang bener dah. Klo ndak percaya coba deh). Yang terpenting dari belajar itu memahami konsep bukan ngapalin. dengan
memahami konsep dampaknya itu besar bgt, gak hanya ke satu pelajaran aja tp di pelajaran lain juga.
Sedikit cerita nih gapapa ya...hehe
Kenal zenius sih dari kls 10 ya, tp baru memahami apa itu zenius yg sebenar2nya kls 11. waktu kls 10 itu cuma denger zenius dari
kakak kelas. hanya tahu klo zenius itu platform belajar online blm nyoba nyari apa itu zenius sebenernya. Nah wkt masuk kelas 11,
mulai dah aku dapat impact dari yg namanya 'ngapalin' sewaktu kls 10. setiap pelajaran fisika, mengenai gerak parabola dan
hukum Newton. bingung aja gitu ketika guru ngasih soal yg agak dipelintirin dikit. Dan sering mikirin kenapa kok bisa gitu, kenapa
balok yg pakai katrol pengurainnya seperti itu, kenapa ndak gini aja. Jadinya ya makin kepo trs nyari solusiny di internet dan
ketemulah zenius education, tp aku buka akunnya zenius yg di youtube dulu sebelum masuk ke zenius.net . Ternyata eh ternyata
soal hukum newton yg aku bingungin berhasil teratasi. Dan berlanjut deh, klo ada soal yg ndak bisa buka youtubenya zenius.
Sampai wkt itu ketika udh selesai UKK rencananya mau berlangganan zenius.net , tapi ada notif di youtube yg wkt bang Sabda
presentasi. dan Alhamdulillah ternyata baru paham klo masuk PTN itu gk segampang pikiranku ternyata, apalagi untuk ujian masuk
PTN wadduuuh soal nya super duper penalaran deh. Akhirnya setelah dengerin nasehatnya bang Sabda, jadi deh berlangganan
zenius. Mulai dah aku ngincer target PTN yg ingin kucapai untuk lolos lewat jalur tes SBMPTN. karena takut aja gitu klo SNMPTN
gak lolos. soalnya kuota SNMPTN dan persaingannya ketat jadi ikut sarannya bang Glen klo SNMPTN itu anggep bonus. Klo
keterima alhamdulillah, klo egk tetep yakin Allah punya rencana-Nya yg lebih baik. Nah, jd wkt itu pertama kali itu belajar TPA dulu
buat jadwal sedemikian rupa senyamannya aku, paling tak tekanin
itu terutama analisis sama silogisme yg btw perlu bgt latihan soal terus menerus. Hbs selesai belajar TPA nerusin dah untuk belajar
MatDas, B.Indo dan B.Ing. Dan gak terasa udh memasuki bulan Januari 2018, mulai byk banget expo campus dan Try Out dari
PTN-PTN. Nah disini, saran untuk kalian adek kelas nanti supaya bener-bener cari tuh info mengenai kampus dan seluk beluknya,
dan jgn lupa utk ikutan try out agar tahu evalasi belajarmu sampai mana. Lanjut cerita ya..tibalah pengumuman pendaftaran
SNMPTN bulan Februari. Langsung deh aku cari kampusnya gimana dan daya tampungnya brp dan jg minta saran ortu sm kakak.
selain itu jg aku baca artikel zenius tentang SNMPTN yg ditulis sama bang Glenn. btw artikelnya zenius sangat sangat disaranin bgt
untuk dibaca. Kembali lg, nah setelah udh tahu SNMPTN seperti apa dan udh mantep sama pilihan yg diambil. Bismillah mengisi
prodi dan PTN yg udh mantep yakin (btw saran agar tambah mantep sebelum ngisi prodi dan PTN alangkah baiknya berdo'a
sungguh minta petunjuk sama Allah dan sholat istikhoroh utk yg muslim, utk yg non-muslim dg tuntunan agamanya sendiri). Dan
Alhamdulillah setelah 2 Bulan kemudian pengumuman SNMPTN tgl 17 April 2018 saya dinyatakan lolos SNMPTN Fakultas Teknik
Undip. Nah klo utk pesan utk adek kls, ya cuma satu 'JANGAN NGEREMEHIN PELAJARAN' sehingga gak mau belajar dan
memandang sebelah mata. Alasan kita bisa byk klo ngremehin pelajaran mungkin krn gurunya atau krn temen, dsb. Tapi alasanalasanmu gak akan ngrebuh situasi dan kondisi, mulailah introspeksi mulai buang jauh-jauh alasan-alasanmu. Yakin km bisa! serta
belajarlah dengan BENER(dgn memahami KONSEP) jgn ngasal belajar lho. Klo belajar BENER itu enak, tahu urutan-urutannya
kenapa bisa gini gitu, dan bisa aplikasiin gk di hanya satu mapel tp di semua mapel. Emang sih diawal belajar BENER itu pahiiiiiiiit
banget, dan perlu waktu tapi impactnya Insyaallah besar. Dan satu hal lagi mulailah rajut impianmu dari sekarang juga. jgn
menunggu nanti-nanti, karena persiapan awal lebih baik.. Semangat ya! dapat salam dari Fakultas Teknik Undip.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Emi Yulastriningsih

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@emiylstrn

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/emiyulastriningsih?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
emiy.ningsih22@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Aikmel

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gue kenal zenius sejak kelas 3 SMP dan langsung jatuh cinta. Gue nyesel kenapa gak dari dulu kenal zenius. Alhamdulillah sampe
sekarang gue masih pake zenius. Belajar pake zenius ngebantu gue banget dalam ngadepin Ujian Nasional kemarin. Pokoknya
zenius itu recommended banget! Makasih zen udah merevolusi cara belajar gue!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sulthan Naufal Putra

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@sulthannp

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Sulthanaufal27@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 4 Bekasi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran - Universitas Padjajaran (Kedokteran Hewan)

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Yang pasti sih sangat membantu, terutama dalam pelajaran sehari hari, ketika kita dikasih pr yang sulit, langsung cek zenius
gimana caranya dan lainnya, dan lagi saran dari blog zenius yang sangat membantu dan sangat memotivasi
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Luthfiah Farah Az-zahra

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@Luthfiahfaraz

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
luthfiahfaraz@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 5 BOGOR

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
WAH GELA SIH MANTAB ABIS ZEN!!!! NILAI SMT5 GUA NAIK DRASTIS SEMENJAK PAKE DI AWAL KELAS 12. SPEACHLESS
ABIS! THANKS TOOO OMELAN BANG SABDA, TEH WILO, KAK YOKI DKK... LOVE U GUYSSSS
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
siti robiah

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@siti_robiah9

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
robiahs17@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 15 Palembang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik Sipil Universitas Sriwijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
pake zenius itu enak lohh mudah di pelajari dan di pahami konsep nyaa kadang kocak juga guru yang ngajarinya jadi ya gak boring
gitu deh sukses terus buat zenius
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Witri

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@w3ghea

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@witrinura

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
witrinuranisaaa@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kalasan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Agronomi - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aaaaaa pokoknya worth bangett pake zenius tu. Nyesel bgt sih, tau zenius pas kelas 12. Kerasa banget, belajar tu bener bener
asikkk dan menyenangkan gara gara zenius, coba dulu dulu aku udah kenal zen, pasti aku udah bahagia bgt belajarnya.
Alhamdulillah di terima snmptn, agak gmna gitu sih, seneng karena diterima, engga senengnya karena udah ngga pake zen lagi:')
makasih ya zen. Aku sayang kamu hahhaha??
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Farhan Al Imran

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
farhanalimran22@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 77 JAKARTA

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
FAKULTAS TEKNOLOGI SIPIL DAN LINGKUNGAN - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question

zenius
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Fitra Hasina

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@fitrasina

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
fitrasina28@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 101 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
ulangan harian, uts, uas, usbn, un, sbmptn... semua materi yang masih belom paham, pasti sina pelajarin ulang dari zen! gabosen
belajar karena durasi video pendek! pinter-pinter atur waktu aja buat mantengin zen & drakor HAHAHA thank u zen udah nemenin
hari hari sina di sma ;)
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Alifia Asmara Devi Purnamasari

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@alifiaadevips_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/alifia.asmara.devi.purnamasari?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Alifiaadevips@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sewon Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Mipa - Universitas Negeri Yogyakarta

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama

143 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius itu asik beneran. Awalnya males belajar tapi setelah buka zenius mau berhenti belajar jadi enggak bisa. Udah dapet zona
nyaman ehehe. Sangat membantu sekali. Thx zen!
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nijayatun

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@njaytn

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nijayatun@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Godong

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Seru banget pake zenius. Walaupun baru pake zenius pas udah kelas 12 tapi tetep ngaruh.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Siwi Nurrohmah

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@siwinurrohmah

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/siwinurrohmah

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Siwinurrohmah03@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
MA Negeri 1 Sragen

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Psikologi-Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Disini susah sinyal kak. Maklum agak pedalaman. Jadi zeniusnya susah dipake. Ya lumayan membantu sih kak
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#74
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 8:55:27 AM
Wednesday, April 18, 2018 9:00:14 AM
00:04:46
202.62.17.178

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Tiffany Berliana

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@tiffanyberliana

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
Udh ga aktif??

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Tiffany.Berliana26@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA NEGERI 38 JAKARTA

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Kimia - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Sudah pakai zenius dari kelas 10 dan membantu bgt selama di SMA 3 tahun ini. Sekalinya pake zen, ketagihan??. Membantu bgt
soalnya jelasin nya dri konsep/dasarnya dulu. Dan alhamdulillah grafik nilai jadi naik terus. Terima kasih zen udh jadi teman belajar
di SMA!!

150 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#75
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 9:44:03 AM
Wednesday, April 18, 2018 9:48:52 AM
00:04:48
107.167.98.200

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Putu Feby Miswari Dewi

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
Gak punya twitter min ??

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@febymiswari_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/febymiswari

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
putufebymiswari@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Semarapura

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Kedokteran - Universitas Udayana

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Saranghae aja lah pokoknya buat zenius ??
Aku makenya dari kelas XII semester I gitu, awalnya buat persiapin UN dulu
Kebetulan di UN aku milih biologi,dan penjelasan materi biologi di zenius lengkap banget parah.
Cintaa banget deh pokoknya
Plus matematikanya aseek, gampang dimengerti dan bikin nempel diotak
Kalo buat bagian zenius learning udah gak ngerti deh cintanya kaya gimana,tiap butuh motivasi, dengerin salah satu videonya aja
udh level up lagi semangaatnyaa
Gomaptaaa zeniusss????
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#76
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 10:15:10 AM
Wednesday, April 18, 2018 10:26:03 AM
00:10:53
180.214.232.83

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Alvin pasmah

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@pahlalvin

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/Dinosaurusdie

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Alvin.pasmah123@rocketmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
Sma negeri 3 kota serang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik elektro - institut teknologi sumatera

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
#&$+$;#-*#+2:#+#;#;$#-#-#+#+2;$;###-#-#-#+
Makasih zen <3
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#77
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 10:42:26 AM
Wednesday, April 18, 2018 10:45:08 AM
00:02:42
120.188.67.222

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sri Rahmawati

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@srirahma0

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@srirahmaw

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
srirahmaw2@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 14 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Mantap jiwa!
Zenius bikin gue demen belajar dah!
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#78
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 10:40:07 AM
Wednesday, April 18, 2018 11:35:49 AM
00:55:41
112.215.230.129

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Stephanie Ellenesia Saragih

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@tepaniesrgh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/stephanie.danlivni

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
tepaniesrgh@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Swasta Budi Murni 1 Medan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Televisi & Film - Universitas Jember

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Jujur gua kecewa sama diri gua sendiri kenapa gua kenal zenius baru kelas 11 sem 2 dan make zenius kls 12 sem 1. Zenius itu
ngebantu bgt gengz, yang dulunya gua gk ngerti apa2 karna gua diajarin harus paham konsep disitula gua tersadar bahwa cara
belajar gua selama ini salah. Kenapa? Krna di otak gua cuma ngafal,ngafal,dan ngafal. Mnrt gua di zenius kita diajarin hrs mandiri.
Karena di zenius lu harus bener2 belajar berdasarkan kemauan lu sendiri bukan karna kemauan atau paksaan orang tua lu.
Kenapa gua bilang kyk gt, krna berdasarkan curhatan tmn2 gua, mereka capek atau bosen les krna harus naik angkot ato ojol buat
sampe ke tmpt les, ditambah uang utk inila utk itula, dan blm lagi kalo males les atau terlambat les dimarahin ortula atau
blablablabla. Jadi kadang gua ngerasa bangga gua make zenius krna gua gak perlu capek2 naik angkot ato ojol ke tmpt les ya jdi
buat uang gua bisa ditabungkan ya ??. Gua tinggal buka laptop siapin catetan belajar deh, siap nyatet ngerjain soal2. Sesimpel itu
woi tpi hrs TEKUN juga, krna percuma lu nyatet+ngerjain soal tapi cuma 2 hari sekali. Hasilnya kurang memuaskan pastinya cuy.
Jdi emg sbnarnya hrs tiap hari dan saran gua stelah selesai nyatet+ngerjain soal dengerin musik kesukaan lu deh biar gak tegang
otak wkwkwkwk. Hal ini gua terapin sama diri gua dan emg cocok sama guanya, yg dulunya gua megang buku kek udala bsk pagi
aja ketika gua kenal zenius dan liat soal2 zenius, gua kek ngerasa tertantang buat hrs ngerjain soal dan harus jawabannya bener yg
buat gua bljr ampe jam 2an. Btw, gua mau berbagi prinsip gua siapatau lu cocok dgn prinsip gua ini dan ini 5 prinsipnya : pertama lu
hrs berusaha semaksimal mungkin,kedua pinter2 buat strategi,ketiga rendah hati, keempat lu hrs serahin semuanya sama Tuhan
biar Tuhan yang berkarya dalam hidup lu, dan yg trakhir jangan lupa bersyukur utk hal sekecil apapun. 5 prinsip itu yg buat gua hrs
yakin gua bisa masuk ptn yg gua harapin. Intinya Makasi byk buat zenius yg udh bantuin gua sampe gua dpt di ptn yg gua mau.
Sukses juga yang uda baca ini, GBU!

158 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#79
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 11:49:33 AM
Wednesday, April 18, 2018 11:54:27 AM
00:04:53
180.252.159.144

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Abiyyu AlGhifary

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@abiyyuagh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
abiyyuag22@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 2 Depok

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
pokoknya makasih dah zen!!, yang udah ngebuat gw ngedapetin hasil yang maksimal selama di sma. Materi yang diajarin bener2
joshhh, apalagi penjelasan materinya bang sabda, bener2 nyantol di otak wkwk.
Makasih banyak zen !!!!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#80
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 12:35:59 PM
Wednesday, April 18, 2018 12:40:51 PM
00:04:52
114.142.168.48

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nabila Hafidhah Puspitaningtyas

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nblhfdh

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nabilahfdh@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Purworejo

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Penjelasan mateti dan pembahasan soal dari Zenius sangat membantu, terutama di mapel kimia di mana nilai saya paling kurang di
mapel itu. Saya juga baru paham beberapa materi setelah menonton video pembahasannya. Terima kasih Zenius!

162 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#81
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 1:23:37 PM
Wednesday, April 18, 2018 1:26:30 PM
00:02:52
158.140.167.61

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hasanain Arrosyid Alfiansyah

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@hasanainarrosyid

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
arrosyidnumber4@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sidoarjo

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Institut Teknologi Bandung I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 1:55:55 PM
Wednesday, April 18, 2018 1:59:46 PM
00:03:50
36.76.226.133

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Muhammad Irfan Wicaksono

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@mirfanwicaksono

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/muhammadirfan.wicaksono?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
mirfanw7@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Al Kautsar Bandar Lampung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandunf (Kampus Cirebon)

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Gue mulai tertarik dengan zenius ketika membaca artikel tentang rumus phytagoras. "Iya juga, itu rumus dateng darimana tau2
ada..." and i love that thing. Gue pun mulai mencoba zenius yang katanya belajar make konsep. Voila! Gue ngerti banget itu mat
dan fis. Bahkan nilai mat dan fis gue ga jauh2 dari 95 di rapor hahaha. Bahkan semester 4 dan semester 4 seharusnya nilai rapor
mtk gue 100!!?? Pokoknya keren banget deh konsepnya!
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#83
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 2:12:56 PM
Wednesday, April 18, 2018 2:14:49 PM
00:01:53
36.79.130.136

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hasna Dzaki Asasi

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@hsn.dzk

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/hasna.asasi?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nazkiasasi@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Surakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Sebenernya agak nyesel sih karena mulai make zenius di kelas 12 padahal udah mulai beli voucher sejak kelas 11 wkwk tapi
zenius tetep berkesan kok. Semoga sukses terus buat zenius ke depannya.
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#84
COMPLETE
Collector:
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Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 2:25:17 PM
Wednesday, April 18, 2018 2:52:03 PM
00:26:45
114.125.15.29

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Andika Mardianto

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@andi23ka

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@andikamardianto

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/andik.mardianto.1

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Chat aja ya

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 3 Kotabumi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Kimia - Institut teknologi sumatera

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

zenius

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Sebelumnya makasih banget buat Zen yang udah rela nemenin belajar sampek malem". Cba aja guru disekolah gua kayak
kakak"Zen semua, pasti gua bakal lebih tertarik belajar dari kelas 1.
Curhat soal sekolah bentar ya, di kelas 1 itu gua hampir gak pernah belajar. Jujur nih,selama kelas 1 Fisika yang diajarin guru gua
tuh gak nyampek 4 bab. Biologi gurunya nyuruh nyatet(nyalin buku lebih tepatnya) trus presentasi. Kimia? Ah sudahlah,kami yang
baru kenal kimia ini langsung enek denger namanya. Matematika? Hmm menarik, buat grafik trus sampek lupa itu grafik apaan.
Pokoknya kelas 1 itu bener"gila,gak ada yang namanya belajar di kamus gua.
Kelas 2 gua mulai sadar,gua dulu kan SMP juara umum(didesa) masak sih setiap bego ini? Akhirnya gua nemuin Zenius secara
gak sengaja dari Facebook. Dari situ gua mulai nyari"tau tentang Zen. Dan bertemu dengan Zenius blog,yang isinya gokil itu.
Mulai deh gua nonton Zen(dulu belum jadi member premium) dan menarik banget njir.
Sampek akhirnya gua yang ongok"di Kimia kelas 1 bisa dapet Juara 1 Osk dan hampir masuk ke nasional(mungkin karena tulisan
gua yang agak gitulah). Nilai gua pun meningkat signifikan di kelas 2 sampek semester 5 kemaren,tapi yg paling tu gua dapet apa
yang gua pengen sebenernya,ilmu yang dalem.
Dan yah walaupun Di SNMPTN ini gua gak dapet apa yang gua mau (ngincer kakaknya eh dapet adeknya). Masih ada rasa ganjel
sih di sini(baca: hati) makanya itu gua akan berusaha dapetin kakak"laennya. Doa ini ya Zen,Kawan"semua,dan yang baca tulisan
Aneh ini. Dan oh iya Zen itu jga berarti urusan elu sama gua belum selsai,elu masih harus nemenin gua belajar sampek gua puas
dengan yang gua dapet. Love you Zen.
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Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
M. Hajjrol Dava

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@abusugar_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/DavaSangJejelicious

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
hajjroldava@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Kesatrian 2 Semarang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Universitas Diponegoro

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Nama gue M. Hajjrol Dava biasa dipanggil hajjrol. Gue itu siswa perantauan lahir di Bengkulu besar di Kalimantan Timur dan pada
akhirnya SMA gue memutuskan untuk merantau ke pulau Jawa. Orang tua gue masih tinggal di Kaltim walau berpisah dengan
orang tua tekad gue sudah bulat bahwa gue pengen kuliah di PTN favorit tanah Jawa. Gue rela merantau sendiri di Jawa nge kost
makan mie dll *hehe
Mulai kenal Zen itu sejak kelas 10 Semester 1. Dan pada saat itu jg gue ngebujuk orang tua gue dan meyakinkan mereka bahwa
gue pasti bisa memanfaatkan dengan baik zen xpedia. Singkat cerita gue dibeliin xpedia oleh ortu .. Mulai kelas 10...
Gilllaaaa itu yg namanya konsep enak banget nyantolnya .... Matematika ?Fisika ? Kimia ? Ngerti konsep mah lewatt * hehe * tapi
serius memang mantap. Dan gak diduga gue waktu kelas 10 diajak sama guru Fisika gue ikut OSK gilaaa gue kaget bngt.. Gw anak
kelas 10 sendiri sdh diajak OSK, walaupun OSK gue gagal setidaknya gw sdh pernah merasakan atmosphere Olimpiade * hehe *.
Terus berlanjut semester ke semester , rutinitas di kost makan belajar tidur makan bljr tdur gt terus hehe dan Alhamdulillah gw ga
pernah keluar dr 5 besar. Nah waktu pengumuman SNMPTN gue sih sebenarnya ga terlalu berharap sama SNMPTN soalnya gue
msh ingat bnget kata bang Sabda fokus SBMPTN kalau keterima SNMPTN anggap bonus belajar kalian .... Dannnn
BOOOOOMMMM !!!!!!! Gue Keterima di Fakultas Teknik Jurusan Tek. geologi - Universitas Diponegoro. Itu gue langsung
bersyukur banget berterimakasih kepada Allah SWT. And Zennnn you are the bestttt Pokoknyaa gilaaa deh Zen memang TOPPP
BANGET...
Mksh zen mksh banyak berkat lu gw bisa smpai sini hehe... SUKSES SELALU ZENN... Terbaik lah
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018

#86
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 3:26:15 PM
Wednesday, April 18, 2018 3:38:06 PM
00:11:51
112.215.236.236

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Novirene Tania

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@novirenetania

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/novirentania

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
novirenetania21@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Kota Bekasi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Pembangunan Wilayah (Fakultas Geografi) - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius membantu akuu, membantu bangettt, arahan tutor buat dapet konsep belajar yang bener itu bikin belajar itu jadi ketagihan.
Zenius membantu aku banget buat ningkatin nilai raport di semester 5, tapi itu merupakan impact karena aku baru tau cara belajar
yang bener setelah pake zenius.
Dan lebihnya lagi, zenius itu jadi temen buat nyiapin SBMPTN. Sejak awal aku pake zenius, aku lebih sering tuh ngorek-ngorek
materi dan ratusan soal SBMPTN di zenius.net dibanding buka materi kelas 12 atau persiapan UN.
Intinya sih, dengan udah mencicil SBMPTN dari awal kelas 12, akuu kaya ga takut gitu kalaupun ga lolos di undangan karena aku
udah prepare bareng zenius.net.
Terima kasih, Zenius.
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#87
COMPLETE
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Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 3:36:40 PM
Wednesday, April 18, 2018 3:57:10 PM
00:20:29
120.188.93.125

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Maulitha noor

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
maulithanr

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://mobile.facebook.com/maulitha.noor?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
maulithanr@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 13 Kota Bekasi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas kesehatan di UNAIR/UI/UNDIP

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Ini berawal dari saya membuka youtube untuk mencari pembelajaran matematika karena baiknya saya kuis yang berisikan
hitung2an lalu saya membuka video yang menurut saya seperti bagus untuk dilihat dan setelah saya melihatnya saya menjadi
mengerti dan ini terus berlangsung sampai saat ini. Saya memulai membuka web zenius dari kls 11 smstr 1 dan saya sekarang
sudah semester 2. Saya ingin belajar lebih banyak lagi di zenius ini apalagi bulan besok saya sudah mulai ulangan akhir semester
dan itu semakin cepat saya naik ke kelas 12. Dengan belajar di zenius mudah2an saya nanti akan mendapat kan universitas yang
saya inginkan, tentu saja dengan diiringi usaha dan niat. Sekian terimakasih.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Putri Wulandari

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
putri.wu_

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
putriwu86@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pati

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ekonomi Pertanian dan Agribisnis - Universitas Gajah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Rini Berliani

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@rberliani14

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@rberliani

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/rini.berliani.7?ref=bookmarks

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
riniberliani78@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Sumedang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati program Sains- Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Kalo buat gue zenius itu bantu banget pas belajar, terus gue juga ga les dimana-mana jadinya cuma ngandelin zenius doang.
Zenius itu ngajarnya enak, bahasnya pake bahasa sehari-hari jadinya gampang buat dipahami, terus yang diajarinnya itu konsep
bukan cuma ngapal rumus. Zenius itu bantu banget buat gue terutama kalo mau ulangan atau presentasi, di zenius di jelasin
secara rinci sampe gue bener-bener ngerti. POKOKNYA buat gue ZENIUS itu THE BEST!!!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Adinda Tungga Dewi

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@adindatungga

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu
pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)

Respondent skipped this question

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 11 Kota Jambi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultah Kesehatan Masyarakat - Universitas Jambi

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Ketiga

181 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Zenius beneran ngebantu banget dalam nyusun strategi memilih jurusan di PTN impian. Walaupun tembus snmptn di pilihan ke-3,
Aku tetap bersyukur. Artikel di zeniusblog luar biasa bermanfaat bagi aku yg nggk tau mau nanya ke siapa karena nggak ikut
bimbel dan keluarga juga nggk ada yg ngerti. Pokoknya zenius terbaik!!
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COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 7:10:28 PM
Wednesday, April 18, 2018 7:13:01 PM
00:02:32
180.245.234.118

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
M Falah Sutawindaya

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@falah_64

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@falahsutawindaya

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/Falahdoank

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
sutawindaya646@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 6 Cirebon

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
STEI - ITB

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Keren banget zenius! puas banget lah, gak ada apa apanya dibanding harganya mah, impact yang gue rasain bener2 dahsyat, gue
yang siswa biasa saja, karena gue make zenius ini, ngubah banyak hal deh pokoknya, zen blog nya seru abis, jadi rajin baca buku,
dan keren nya zenius bantu gue dapetin undangan juga.. thanks a lot zen!
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COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 7:30:56 PM
Wednesday, April 18, 2018 7:43:02 PM
00:12:05
116.206.14.63

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Hilda Hidayat

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@hildahdt

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
hilda.hdy75@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Ciparay

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis - Akuntansi

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Belajar di Zen ini ngebantu banget! Apalagi di pelajaran ekonomi terutama pas Akuntansi nya, tutor nya ngejelasin nya enak terus
gampang di mengerti beda sama guru di sekolah, dan dari zenius ini aku jadi tertarik buat masuk jurusan Akuntansi, terima kasih
Zen! Terutama buat kak Donnita yang udah jadi panutan ku hehehe walaupun aku keterima nya di Akuntansi UPI bukan UI, tapi
gapapa dong ya yang penting jurusan nya. Terima kasih kak Donnita! Pokonya selama SMA ini temen yang selalu nemenin belajar
itu Zenius, gatau deh kalo ga ada zen aku bakalan gimana huhu. Sekali lagi makasih Zen!
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Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 9:18:53 PM
Wednesday, April 18, 2018 9:23:39 PM
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36.82.8.177

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Talitha Ayu Niswara

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@talithaayun

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
9a.talithaayu@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA 8 Malang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Ilmu Komunikasi - Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Bagus banget zeniuss. Dulu waktu awal pake sering banget pake sampe tengah malem nyatetin apa yang dijelasin. Tapi pas akhir
akhir jarang make siih soalnya mata nggak kuat kalo kelamaan main laptop hehe. Sukses terus zeen
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COMPLETE
Collector:
Started:
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, April 18, 2018 11:32:41 PM
Wednesday, April 18, 2018 11:39:48 PM
00:07:06
114.125.45.107

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Nadya Firstilia

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@nadyaafirstilia

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url
browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps |
https://www.facebook.com/wisnuops)

Respondent skipped this question

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
nadyafirstilia28@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 10 Bandar Lampung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Pertanian - Universitas Lampung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Semenjak Belajar di zenius belajar jadi seru Dan cepet nyambungnya, lebih simple Karna bisa belajar Kapan aja walau lagi di jalan,
sambil tiduran dll.
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Collector:
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Arya Bandoro

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@arya171010

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@aryabandoro

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/arya.bandoro

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
aryabandoro@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 55 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Sains - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Okeee zenn gue nggak tau harus mulai dari mana, makasih bangettt udah ngebuka mind set gue soal pelajarann, sekarang
Alhamdulillah gue di terima di ITS. Gue sebenernya bukan anak yang pinter, tapi gue kemotivasi banget ama kata kata bang Sabda
, gue inget motivasi dia di salah satu video di zenius learning, kalau ada muridnya yang awalnya Tonya 17 persen klo nggak salah
dan akhirnya bisa masuk ITB. Abis itu gue langsung mikir kalo siapa pun itu bisa jadi pintar asal ada kemampuan dan doa yang
nyertain . Akhirnya gue belajar dari zenius dan Alhamdulillah nilai gue terus naik dari semester 1 sampai 5 . Makasihh zennn udah
nemenin gue belajar dari gue smp wkwkwkkwkwkwk. Dan nemenin gue belajar pas kelas 1 pas gue lagi sekolah sore karena
sekolah gue yang lagi dibangun wkwkkwk. Gue bakal ceritain zennn jasanya ke keluarga dan anak gue nanti wkwkwkkwkk. Dan
satu lagi zen buat bang Wisnu terimakasih bang udah ngubah mindset gue tentang fisika , dari yang awalnya nggak bisa bener
bener fisika sampe suka banget ama fisika dan masuk jurusan fisika , sekian dulu zenn makasih banyakk yaa zennn.
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COMPLETE
Collector:
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IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Agatha Miriam

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@august_2800

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@agatha.mi

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/agatha.miriam.5

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
kaogakawaii@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAS Frater Makassar

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Lingkungan - Universitas Hasanuddin

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Varenza Numithanodya

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@varenzaody

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/varenzaody

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
varenza2@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 8 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik - Teknik Kimia - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Menurutku zenius membantu menambah hal hal yang tidak diajarkan di sekolah ,namun terkadang saya merasa bingung karena
apa yang diajarkan di sekolah berbeda dengan di zenius,mungkin karena di sekolah diajarkan rumus jadi sedangkan di zenius
diajarkan dasar nya. Tapi its okey membantu banget kalo emang bener bener nggak paham sm yg di sekolah ,soal soal ulangan
juga banyak yg udah ada di zenius jadi tinggal jawab hehe, terimakasih zenius sukses selalu
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Sekar Arum Anugrah Gusti

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@seanaut

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
jouleyang@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Jember

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Gadjah Mada

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku kenal zenius dari kelas 11 akhir, tapi baru pake voucher setelah baca buku Persiapan Seleksi Masuk Universitas dari Zenius
(bonus voucher 7 hari). Jadinya Zeniusnya lebih kepake untuk USBN, UN dan persiapan SBM. Selanjutnya aku iseng nyoba
voucher 7 hari itu, nyoba pelajaran Sosiologi daaan....hmmm kok ya bisa pelajaran yang katanya ngebosenin jadi seasyik ini? Pas
MTK, sekarang aku ngerti kenapa aku kesusahan logaritma. Karena selama ini lupa hubungan antara log, pangkat dan akar!
Padahal kan erat banget, tuh, hubungan ketiganya. Sejarah juga, waktu nonton video Peradaban Kuno yang 5 menitan, dari -> “ini
bab yang tebel di buku masa dijelasin nggak sampai satu jam?” jadi -> “Ngapain aja aku kelas 10 dulu kok materi ini nggak bisa.....
Sebenarnya aku nggak alergi sama pelajaran di soshum, cuma karena materinya buaaanyak, jatuhnya jadi ‘menghafal’ bukan
‘mengerti’. Bahkan rumus aja dihafalin, nggak tau penerapannya gimana. Setelah ngulang baca2 buku, bimbel, dan zenius, baru
nyesel karena ngerasain kalo belajar itu asyik.
Terus, aku juga mempertimbangkan saran dari zenius tentang seleksi SNMPTN yang seri, jadinya aku pilih 2 jurusan di 1 Univ.
Alhamdulillah, aku masuk jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di UGM (ayo yang mau masuk sini, ditungguuu) Makin ke sini
makin tau bukti bahwa untuk mencapai segala sesuatu nggak ada yang instan (lah mie instan aja perlu dimasak 3 menit..), semua
harus usaha.
Overall, sebenarnya semuanya mudah, asal kita tahu konsep dasar, penerapan, dan pola pikir kita kayak gimana. Sama kayak mau
bikin roti, harus tau step-by-stepnya biar bisa bikin roti yang bener. Masalahnya, emang dari awal konsep dasarnya lemah sehingga
masih bisa diombang-ambing sama soal, jadinya susah dibelakang T.T.
Terima kasih banyak Zenius, karena sudah menjadi bagian dari perjuanganku buat memperbaiki nilai MTKku yang jeblok di
semester2 akhir. Buat kalian, yang ujian SBM, SIMAK, UTUL, UM, dsb, yuk kuatin konsep dasar dan konsistensi belajarnya!
Jangan lupa juga dijaga doa kita + tawakkal ke Allah. Usaha lewat jalur bersih aja, biar hatinya tenang dan ilmunya barokah ya.
Insya Allah dikasih yang terbaik, deh. Ingat, jalan menuju masa depan yang lebih baik nggak cuma SNMPTN. Jangan putus asa,
semangat!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Jihan Rofifah

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@jihaaanr11

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@rjihanr

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
-

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
rjihan92@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA NEGERI 10 MALANG

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Manajemen Bisnis - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan Kedua
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMP

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Belajar di zenius asik, bisa kapan aja, pulang sekolah udah sore dan capek banget, tapi masih bisa santai malemnya belajar sambil
tidur tiduran pake zenius, ga sia sia juga kemarin uh-uas-un dan sempat belajar sbm juga dari zenn, selalu zenn soal2 dan materi
nya relevan sama materi di skolah maupun nasional
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Paulinus Turnip

Q2 Sebutin Alamat Twitter kamu dong! (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@PaulinusGilber3

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
Paulinus_gilbert

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://m.facebook.com/?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&_rdr#

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Paulinusgilbert7@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA BUDI MULIA PEMATANGSIANTAR

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama

201 / 208

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Aku lupa kenal Zenius.net darimana (mungkin lewat instagram) , tapi aku ingat pertama make zenius itu kelas 2 SMA semester 2,
waktu itu aku menjabat sebagai ketua OSIS jadi agak repot kalau bimbel kayak teman yang lain, jadi akhirnya beli voucher
zenius.net yang 3 bulan. Sempat nyesal kenapa baru kenal kelas dua SMA. Konten di zenius.net itu bagus banget, udah lengkap
banget sih menurut ku, ada materi nya dan juga latihan soalnya, lengkap deh pokoknya. Naik kelas 3 aku milih beli xpedia daripada
bimbel di luar, karna sekolah juga ada les sore kalau ikut bimbel bisa pulang jam 9 malam. Semester 1 masih belum terbuka pikiran
untuk ngezen setiap hari (disini aku nyesal banget), pada semester 1 dapat nilai yang cukup( tapi Matematika, kimia, biologi
kurang). Setelah mendapat nilai segitu aku mulai pesimis menang jalur undangan. Aku nyesal kenapa nggak dari semester
pertama udah nyicil TKPA untuk sbmptn. Akhirnya aku harus mulai semua TKPA dan TKD di semester 2. Setelah lihat semua
materi yang ku butuhkan itu ada di Zen, semakin nyesal kenapa baru mulai. Mulai begadang untuk nonton zenius meskipun kadang
udah diserang ngantuk, bahkan pernah ketiduran di meja belajar laptop masih nyala sampe pagi. Semua materi berusaha ku kejar
untuk sbmptn. Aku takut karna sbmptn udah makin dekat. Setelah UN berakhir aku milih untuk bimbel diluar, setelah masuk bimbel
selama dua hari, besoknya merupakan hari pengumuman snmptn. Aku takut, melihat kemampuan ku di matematika itu kurang, aku
belum siap sbmptn. Sore hari setelah nyuci baju, aku langsung mengecek hp dan memberanikan diri melihat hasil pengumuman.
Puji Tuhan aku masuk di FTTM ITB. Senangnya bukan main, udah lolos SNMPTN.
Untuk adik adik kalian harus coba pakek nih ZENIUS, bakalan ketemu guru yang keren, apalagi bang Sabda, nanti kalian bakalan
dikasih kodok wkwkwkwkwkwk. Materi nya lengkap dan ngajarin ke konsep dasar nya. Bakalan ngerti deh. Dan jangan lupa buat
tekun untuk ngezen, jangan seperti aku yang kadang malas malasan.
Terimakasih zenius.net dan guru guru yang ngajar di zenius. Terimakasih untuk 1 tahun 3 bulannya. Jaya terus Zenius
Ps. Bang sabda, baju nya nggak muat, waktu beli xpedia boleh milih ukuran baju napa wkwkwkwkwkwk
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Siti Komaria

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@komkyu

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/hyeri.world

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
Hyeri.world99@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMAN 1 Pasuruan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Teknik Arsitektur - Universitas Brawijaya

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2018
Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Seru abis pake zenius itu, sejak kenal zenius belajar jadi nagih. Dulu mumet bener ngapalin materi bio yang seambrek tapi pas
belajar sama zenius subhanAllah banget❤
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#102
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Saturday, April 21, 2018 1:02:26 AM
Saturday, April 21, 2018 1:06:39 AM
00:04:13
36.78.125.67

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Selvi Aini

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

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@selvaini

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/selvaini

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
selvi.aini43@gmail.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Pasuruan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Planologi - ITS

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
zenius bantu dalam hal nentuin jurusan yg aku pengen tanpa musingin prospek. dalam naikin nilau rapot di semester 4 dan 5 juga
ngebantu banget!! aku jd suka nyaranin pake zenius ke temen2 karena emang senagih itu. dan untuk seluruh tentor zenius,
makasih udah ngajarin hal2 baru dalam belajar supaya lebih seru. sukses selalu zen!
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#103
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Saturday, April 21, 2018 5:59:46 PM
Saturday, April 21, 2018 6:07:36 PM
00:07:49
36.77.90.112

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2018
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)
Ricky Hardian Razzaq

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

Respondent skipped this question

Q3 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@richard_razzaq

Q4 Sebutin alamat Facebook page (copas aja dari url browser profile) kamu dong! (contohnya cara jawabnya
nih: https://www.facebook.com/sabdaps | https://www.facebook.com/wisnuops)
https://www.facebook.com/rickyhardian.razzaq

Q5 Sebutin alamat email utama yang sering kamu pake dong! (contohnya: aleldul@gmail.com |
chelseaislan2007@yahoo.com)
ricky.razzaq@yahoo.com

Q6 Asal Sekolah SMA kamu dari mana ya (nama kota asal sekolah)? Isinya jangan pake singkatan yaah..
(contoh jawabnya : SMA Negeri 1 Jakarta | SMA St.Aloysius Bandung | SMA Stella Duce 2 Yogyakarta | SMA
Sutomo 1 Medan, dll... )
SMA Negeri 1 Padang Panjang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2018 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )
Fakultas Teknologi Industri - Institut Teknologi Bandung

Q8 Kasih tau kita dong apakah kamu diterima
SNMPTN di Pilihan 1, 2, atau 3?

Pilihan
Pertama
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Respondent skipped this question

Q12 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius (melalui zenius.net, CD, paket
XPedia, ataupun bimbel zenius-X)?(kosongin
pertanyaan ini kalo kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q13 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2018? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!
Belajar pake zenius beneran efektif bgt, soalnya di zenius itu yang diajarin konsep, bukan hafalan, sehingga ilmu yang didapat itu
bakal nempel terus d otak
Pake Zenius memang #menangbanyak
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