
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Danny Theodore

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@danny.td62

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Statistika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Ngebantu banget apalagi pas dijelasin dari konsepnya jadi makin paham deh
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Amirul Hakim

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@amirulhakim289

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@amirulhakim289

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Semarang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas ilmu sosial - ilmu sejarah
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

Respondent skipped this question

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Alhamdulillah qadarullah saya lolos sbmptn 2019, setelah gagal snmptn. saya bertekad masuk sbmptn.  Mulai belajar dizenius udah 
lama cuman, kepake 1 bulan buat sbmptn itu pun ngebut wkwk, tapi dizenius kita bisa nentuin waktunya kapan kita mood, terus 
belajar nya itu loh... Pake konsep bukan ngapal, jadi soal hots alhamdulillah lancar jaya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ramadhana Candra Kirana Aditya Putri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@keeyrana_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rckirana

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Komputansi Data - Sains Aktuaria
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Mantep si materinya. Aku banyak belajar konsep dasar mat, kim, dan fis. Meskipun utbk nggak gede banget. Tapi, thank you zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zydhan Linnar Putra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zydhanlinnar11

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Enak banget, ngajarinnya dari dasar-dasarnya terlebih dahulu, kemudian yang lebih rinci. Efeknya kerasa waktu belajar pelajaran 
saintek, jadi lebih gampang dipahami...
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alma Oktaviani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya twitter

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@almaoktv

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi

#5#5
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

9 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Makasih zenius! Tutornya mantap! Apalagi tutor geografi dan ekonomi hehe ,the best deh
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Vendra Sesar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@vendrasesar

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

#6#6
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Fadiya Furuujihim Rohsarifuddin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Alliyandraaa

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@fr_fadiya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknologi Industri Hasil Perikanan

#7#7
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Actually ikut zenius waktu awal2 siaga un baru daftar, dan waktu itu aku gabisa daftar snmptn sama sekali, trus kan aku anak aksel 
jadi belajar itu kebut2an, akhirnya memutuskan pake zenius dannn mata pelajaran yg aku ketinggalan banyak bisa kekejar dan 
emang enak poll soalnya tanpa carcep pure pake teori jadi ga ngapal banyak rumus tapi konsep so easy to learn with!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Husnul Haibah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@husnulhaibah18

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@husnul_haibah

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Pendidikan - jurusan teknologi pendidikan

#8#8
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:51:50 PMTuesday, July 09, 2019 6:51:50 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:02:05 PMTuesday, July 09, 2019 7:02:05 PM
Time Spent:Time Spent:   00:10:1500:10:15
IP Address:IP Address:   103.119.50.54103.119.50.54

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Keren banget pokoknya.. sekali beli bisa buat belajar semua, untuk yang lintas jurusan sangat direkomendasikan
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rudy Julianto

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rudyjuliantoo

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - Jurusan Agribisnis

#9#9
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:40:50 PMTuesday, July 09, 2019 6:40:50 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:03:32 PMTuesday, July 09, 2019 7:03:32 PM
Time Spent:Time Spent:   00:22:4100:22:41
IP Address:IP Address:   182.1.102.110182.1.102.110
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Thanks Zenius, pengalaman gwe sangat buruk karena baru tahu Zenius kira2 4 bulanan sebelum utbk. Pokoknya nggak rugi deh, 
pakai zenius. Latihan soalnya tapi jangan hanya yang ada di zenius menurutku.

18 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alisa Dewanti Sadri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sadri_alisa

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alisadewanti01

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sumatera Utara

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Agroteknologi

#10#10
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:54:13 PMTuesday, July 09, 2019 6:54:13 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:05:10 PMTuesday, July 09, 2019 7:05:10 PM
Time Spent:Time Spent:   00:10:5700:10:57
IP Address:IP Address:   223.255.231.141223.255.231.141

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius sangat membantu, mentor2 nya baik, pelajaran nya bisa langsung mengerti. Dan juga anggota zenius club pada kompak 
sharing informasi, beri semangat. Pokoknya sangat bagus deh zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Anugraha Bimantara Sakti

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@anugrahabimantara

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Psikologi

#11#11
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:45:03 PMTuesday, July 09, 2019 6:45:03 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:09:23 PMTuesday, July 09, 2019 7:09:23 PM
Time Spent:Time Spent:   00:24:1900:24:19
IP Address:IP Address:   140.213.56.239140.213.56.239
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius pokoknya the best laah pokoknya! Bener bener ngebantu gue dalam belajar UTBK. Gue belajar persiapan UTBK cuma lewat
zenius doang dan gue lintas jurusan dari IPA ke IPS dan alhamdulilah keterima SBMPTN 2019 di Fakultas Psikologi UNAIR. 
Teruntuk tutor tutor zenius, kalian semua luar biasaa!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Johan Irawanto

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@johanirawanto

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Jojoirawanto

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi - EKONOMI PEMBANGUNAN

#12#12
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:03:15 PMTuesday, July 09, 2019 7:03:15 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:12:55 PMTuesday, July 09, 2019 7:12:55 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:4000:09:40
IP Address:IP Address:   115.178.219.56115.178.219.56

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gila keren banget zenius itu , banyangin gua anak ipa yang ikut snmptn gagal , pmdkpn gagal , ikut beasiswa Lng academy gagal , 
ikut beasiswa aperti bumn gagal beuh gagal semua , frustasi lag gua . Gua nekat gua banting stir ngambil soshum di sbmptn gua 
belajar cuman 2 minggu doang dengan bermodalkan zenius . Dan akhirnya gua lolos :). Gua masih gak nyangka anaknipa bisa 
lolos dengan modal zenius hahaha. Jujur gua kepikat zenius karena testimoni nnya bagus" . Jujur gua agak curiga sih dulu (masa 
iya bisa lolos ptn modal zenius) tapi sekarang gua bis abuktiin sendiri ,dengan zenius gua bisa lolos SBMPTN 2019  thx u 
zenius i love 3000❤️❤️❤️
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Martha Christin Sulistyani Zalukhu

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@macszal

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

-

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika, Komputasi dan Sains Data-Jurusan Statistika

#13#13
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:47:47 PMTuesday, July 09, 2019 6:47:47 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:16:33 PMTuesday, July 09, 2019 7:16:33 PM
Time Spent:Time Spent:   00:28:4500:28:45
IP Address:IP Address:   114.125.53.186114.125.53.186
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Mmm awalnya ragu banget, kayak sekeren apasih sampe orang orang mengagungkan banget Zenius. Krn awalnya terpaksa beli 
krn emg ga sanggup bimbel. Toh bimbel jg ga ada jaminan masuk ptn kan. Awalnya pas bljr fisika mat masih biasa aja krn emg 
pelajaran yg lumayan dipahami dgn baik di sekolah. Tapi pas ketemu biologi zenius-yang mana pelajaran ini adalah yang terbobrok 
buatku sepanjang sekolah sekalipun aku anaknya ipa bgt-langsung jatuh cinta dong, sama gimana pelajaran2 nya terkait satu 
sama lain atau gimana tutor2nya bercerita ngalir aja. Kayak, biologi gapernah seindah ini, maan! Dan lgsg kyk terpikirkan : aku rela 
ngulang masa sma asal biologinya seindah ini. Mgkn ada yg blg ini lebay bgt tp hal ini bs dibuktiin dr nilai bio utbk 1 aku yg emg 
poinnya paling tinggi. Waktu ngerjain subtes bio utbk 1, rasanya ini soal2 biologi termudah seumur hidup. Bahkan ngeklik tanpa 
mikir! Kurang dr 10 menit ngisi soal2 bio utbk itu kak. Seajaib itu. Walaupun pas utbk 2 anjlok lg krn aku emg fokus perbaiki nilai 
mat ipa sama fisika, overall aku sanggaaaat puas sama materi2 zenius dan cara penyajiannya. Tepat sasaran. Mungkin ini frasa 
paling tepat buat menggambarkannya. Gasabar bagi2 info ke adik kelas buat jgn berharap lg sm bimbel2 konvensional, soalnya 
zenius yg dimanfaatkan dgn benar adalah senjata paling ampuh-tentunya dibantu doa dan restu orangtua. Thankyouu zen, i hope i 
found you sooner so i can love you longer #tsaaah
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ananda Husnul Hotimah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@cloudjoonss

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ipa - Jurusan Biologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Enak banget ngajarnya. Ga bikin bosen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Akbar Ilyas Jaya Kusuma

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ilyasjayakusuma

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ilyasjayakusuma

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Mantap bener lah lu, Zen. Pola pikir aku jadi lebih mantep, konsep" pelajaran pun lebih paham di Zenius daripada sekolah!

Buatin sekolah atau perguruan tinggi khusus zenius deh, rekomen banget soalnya...

P.S. 
Aku milih awalnya karena murah aja wkwk, maklum lah berHEMAT
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Afdhal M Alhabsyi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@toasterbeep

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

maaf, gak punya instagram

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Adab dan Budaya - Jurusan Ilmu Perpustakaan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku suka banget sama Zenius. Berterima kasih banget pula pada Tuhan yang udah ngenalin aku sama Zenius. Aku ini 
pindahan/lintas jurusan IPA ke IPS jadi aku sama sekali gak tau pelajaran IPS trus aku juga tertariknya sama jurusan IPS. 
Alhamdulillah Zenius ada utk aku, saat aku googling trus liat2 review di blog aku mntepin ambil zenius 6 bulan. Worth it, sumpah. 
Aku senang belajarnya dan mudah mengerti materi2 IPS yg masih blm aku tau saat itu. Kaka2 tutornya gak ngebosenin meski gk 
pake animasi&wajah tutornya spti bimbel online sebelah, menururtku, lebih bikin fokus kalo belajarnya pake cara zenius hanya 
papan dan coretan2 doang dibarengi suara tutornya. Oh iya aku juga dpt skill critical thinking yg baru keasah pas dalemin materinya
bang Sabda di zenius learning. membantu banget thanks ya bang sabda. Dah itu aja kali ya. Makasih buat semua komponen 
Zenius Education, aku pengen bgt zenius sukses terus dan makin dikenal banyak orang. makanya jalan2 dong sampe ke sekolahku
di manado! masak cuma qu*pper terus heheh. sehat selalu semuanya. aku keterima di pilihan 1 itu senang bgt rasanya. Thank you 
zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Jason Andreas Sudana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jasonsudana1

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@jasonsudana

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Fisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Saya membeli voucher Zenius pada bulan Februari. Dan UTBK yang saya ikuti tanggal 13 April, gelombang pertama. Alasan saya 
tidak ikut gelombang kedua, karena saking fokusnya belajar, malah lupa kapan pendaftaran gelombang 2 ditutup.

Jadi terpaksa saya harus bertempur dalam 1 kesempatan ini. Oh ya, saya mengenal Zenius ketika saya iseng mencari tentang tips 
lulus SBMPTN, dan menemukan 1 artikel Zenius (5 Ciri-ciri Orang Yang Lulus SBMPTN). Semenjak itu saya mengubah cara 
pandang saya tentang belajar. 

Kemudian perjuangan belajar dimulai. Hanya 2 bulan waktu saya. Sebenarnya sih tidak cukup, tetapi bermodalkan niat, saya 
mencoba untuk mempelajari sebanyak-banyaknya. Melalui Zenius saya mulai memahami konsep. Pada akhirnya, tidak semuanya 
saya kuasai, misalnya kimia saya masih buruk, biologi tidak pernah disentuh, dll. Di saat yang sama, saya mengikuti hanya 2 try 
out UTBK lembaga, dan hanya sekali melakukan try out mandiri (itupun TPA). 

Dan pertempuran dimulai. Karena saya tidak pernah bergadang, kondisi saya pada saat ujian fresh. Sambil mendengarkan 
Genderang UI, saya menunggu waktu UTBK dilaksanakan di lokasi ujian. Pada saat ujian, saya melakukan sebisa saya, dan bagi 
saya soal TPA sangat mudah - semua diisi saya. 

Kemudian, TKA. Saya mengaku soal TKA itu sangat sulit. Sedangkan kemampuan saya belum kuat di TKA. Saya hanya 
bermodalkan pasrah dengan kemampuan, mencoba menjawab sebanyak mungkin.

Entah kenapa, setelah UTBK saya merasa blank. Tidak bersedih, tidak bersenang, hampa. 

Kemudian pada tanggal 23 April, saya melihat hasil UTBK saya. Relatif bagus, kata orang. Semuanya bilang bagus. Mungkin 
karena larut dalam pujian dan hasil rasionalisasi yang bagus, saya tidak belajar banyak untuk ujian mandiri (meskipun Zenius 
menyarankan untuk maju di beberapa jalan). 

Akhir cerita, saya diterima di Fisika UI. Dengan persiapan yang tidak matang. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Zenius, karena 
tanpa zenius, saya tidak mungkin akan siap menghadapi UTBK. 

Maju terus Zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tagor Gavrila Asido Simatupang

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tvgxr

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@gavrila.id

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Jurusan Agroteknologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Awalnya aku nganggep SBMPTN sbagai formalitas aja biar ga dimarahin ortu. pas nyobain Zenius perlahan lahan dan bisa 
nyelesain soal latihan dan soal simak aku makim pede. Dan, para tutornya ga ada yg ga asik. aku sempet recom ke adikkh yg SMA 
dan bersyukur dia bisa nyelesain UTS nya dengan maksimal padahal belajar seminggu doang
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muh Takbir

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Gak punya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@muhtakbir.id

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas MIPA - Jurusan Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pakai Zenius benar - benar membuat kita mudah dalam memahami pelajaran, apalagi kita udah suka dari awal pelajaran 
tersebut. Pokoknya wawasan gua bertambah setelah nontongin zenius. Untuk imbas pertamanya gua mendapat nilai tertinggi UAN 
matpel biologi di sekolah, ya walaupun ada yang nilainya jelek. Karena memang memotuvasi diri untuk menguasai seluruh matpel 
tuh agak susah/cepet bosan. Jadi daripada rendah di semua matpel gua lebih memilih mendalami 1-2 matpel saja (bio-kim). Dan 
akhirnya sekarang ngk nyangka keterima di pilihan pertama, MaasyaaAllah. Zenius emang the best forever!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alfayni Amrina

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alfayni32_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran-Pendidikam Dokter

#20#20
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:20:20 PMTuesday, July 09, 2019 7:20:20 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:30:09 PMTuesday, July 09, 2019 7:30:09 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:4900:09:49
IP Address:IP Address:   114.142.170.20114.142.170.20

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadiii aku pake zenius bukan cuma belajar sbm.. tapi sekalian buat belajar materi kuliah hehee.. pokoknyaaaa zenius the best 
lahhh bahkan temen2 kuliahku ikutan belajar zenius saking asyiknya :") makasih zennnn ku jadi pahammm tanpa les2 huhu 
alhamdulillah lolos sbm walau sambil ngejar ip di kampus, fyi... di kampus ip ku peringkat 4 :') makasih banget pokoknya zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Firnanda Anggie Wahyuningtias

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

firnandaanggiew

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Hukum

#21#21
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:18:00 PMTuesday, July 09, 2019 7:18:00 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:31:42 PMTuesday, July 09, 2019 7:31:42 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:4200:13:42
IP Address:IP Address:   114.142.169.55114.142.169.55

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

41 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bersyukur banget bisa ketemu zenius. pembelajarannya bener2 dari konsep, dan nggak bosenin. Awalnya aku pesimis bisa 
diterima Hukum Undip lewat jalur sbmptn karna aku dari ipa linjur dan aku gak bimbel, alhamdulillah ketemu zenius yg bener2 buat 
aku paham materi2 yg gak pernah aku pelajarin sama sekali. makasii zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Abi Farhan Fawwaz

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

abifarhan_I

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Kimia

#22#22
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:19:53 PMTuesday, July 09, 2019 7:19:53 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:32:23 PMTuesday, July 09, 2019 7:32:23 PM
Time Spent:Time Spent:   00:12:2900:12:29
IP Address:IP Address:   112.215.172.20112.215.172.20

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Selama gap year, Zenius menjadi sumber belajar utama aku untuk menghadapi SBMPTN di tahun kedua ini, mengingat aku sama 
sekali tidak mengambil bimbel offline/tatap muka dan Zenius adalah satu-satunya bimbel online yang kugunakan. Saya ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Zenius Education untuk hal tersebut.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Iklima Alviani Maideva

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@iklimaalviani

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@iklimaalviani

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan

#23#23
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:30:30 PMTuesday, July 09, 2019 7:30:30 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:36:03 PMTuesday, July 09, 2019 7:36:03 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:3300:05:33
IP Address:IP Address:   140.213.56.193140.213.56.193

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pake zenius membuatku lebih paham konsep, jadi ketika lupa rumus, aku bisa nurunin sendiri. Thank you zenius! Kalo bisa materi 
biologinya ditambah ya, menurutku kurang banget.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rysha Alifia Haidaranie

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya Twitter kak

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ryshaahdr

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Jurusan Sastra Arab

#24#24
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:24:06 PMTuesday, July 09, 2019 7:24:06 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:38:39 PMTuesday, July 09, 2019 7:38:39 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:3300:14:33
IP Address:IP Address:   116.206.15.21116.206.15.21

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Makasih banget zen, berkat lu dan semua tutor2 yang sangat berjasa dan setia menemani gua selama gap year akhirnya gua dapet
kata "selamat" di pengumuman sbmptn 2019:)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Imra Gusnedi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@SabdaPS

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@imra007

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS ANDALAS

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

ILMU KOMUNIKASI

#25#25
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:27:49 PMTuesday, July 09, 2019 7:27:49 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:39:50 PMTuesday, July 09, 2019 7:39:50 PM
Time Spent:Time Spent:   00:12:0000:12:00
IP Address:IP Address:   182.1.23.71182.1.23.71

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pake zenius itu ibarat : Lo lagi jalan-jalan ke objek wisata pake tour guide. Lo bakalan dikasih tahu sampai seluk beluk apa 
yg Lo liat selama menjelajahi tempat tersebut. Lo jadi tahu ini tempat namanya gini, kenapa bisa begitu dan sebagainya.

Belajar Pake zenius itu, Lo diunjukin cara bikin jalan ke suatu tempat, biar nanti saat zenius udah ga di samping lo, Lo bisa bikin 
jalan sendiri buat mencapai tempat yg Lo tuju.

Selalu ada "why reason" disetiap pelajaran yg diajarkan Tentor Zenius.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

SUCI ISLAMIATI YUSUF

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@scislmty

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS ANDALAS

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Menurut gue sih zenius ini membantu banget! Karena gue belajarnya udh  mepet bangettttt. Ditambah pula gue gak ikut bimbel 
sama sekali:(.Tp berkat zenius gue bisa nge-review ulang materi2 yg dulu kelupaan atau bahkan yg gatau sama sekali 
sebelumnya:) . Gue puter terus dah tu cd sampe seharian  karna kebetulan gue pengguna Xpedia 2.0 . Kalo udah muter cd zenius
tuh sampe kelupaan waktu karna keasikan . Dan sekarang gue bisa lolos sbm berkat bantuan zenius juga  . Love bgt dehhhh 
❤❤❤. Makasih ya zen udh jadi bagian dari perjuangan gue  GAK BAKALAN DEH GUE LUPAIN!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Arisca Dian Rahmadhani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arsdianr

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@arsdian

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Arsitektur
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Yuni Khoirunikmah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@yunikhoirunn

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@harakale

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Jurusan Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Disini gue bener2 belajar mindset di zenius learning, bener2 penting banget untuk nge - setting mindset. Zenius bener2 ngebuka 
pikiran gue mengenai belajar efektif. Awalnya, gue tipe orang yg malesan untuk belajar. Tapi, setelah gue mulai belajar pake zenius 
enjoy rasanya. Bisa dibilang kalo kalo belajar berasa ada yg kurang. Senagih itu pake zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

A. RAFI RIZKI RAMADHANI

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@RafiRizki_9

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

arafi.rizkir

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Peternakan-Ilmu Peternakan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius itu BEUH BANGET. Gua cuman belajar dikit sih (peace). Tapi berguna banget, apa lagi basic skill, postulat bang sabda, itu 
berguna banget, gila!!! Gua cuman les di zenius, dan emang bener bener cukup sih. Zenius Club juga bisa jadi sumber info. Saran 
gua, mending bimbel murah dan rasional. Daripada bimbel mahal, dan banyak banyak "RASIONALISASI", tapi hasilnya? Cuman 
omong kosong. Semangay
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nurmalisa Kusmartini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kalenderdinding

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nrmli.sa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Pendidikan Sejarah
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pengalaman yang paling gak biasa sih gua jadi bisa belajar sambil tiduran/rebahan, santuy banget tapi materi juga ga gampang 
ilang di otak karena zenius tuh ga ngapal tapi ngonsep. Tutornya asik, serasa diajar temen.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nelson Julio

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

NelsonJulio2

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Nelson__julio

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknik Industri
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Makasih zen udah nemenin belajar aku selama ini, ngga kebayang kalau aku ngga nonton dasar" pelajaran yg diajarin di zen bakal 
gimana. Dulu sebelom tau zenius, aku cuma bisa ngafalin rumus" dan ngafalin tipe" soal yang ada dan juga cara ngejawabnya, 
tanpa aku ngerti kenapa ini bisa begini, kenapa rumusnya begini, dan lainnya. Tapi meskipun begitu cara ini bisa buat aku juara 
kelas di SMP, tapi pas SMA rasanya beda banget . Sejak SMA aku awalnya masih nyoba cara yang sama, belajar dari latian" 
soal aja, dan hasilnya aku malah pusing sendiri. Untungnya aku ngubah mindset aku tentang belajar yg bener, aku aplikasiin 
metode dan cara bwlajar yang diajarin zenius, dan AKHIRNYA AKU BISA NGERTI . Terus hal ini bikin aku sadar kalau waktu 
SMP, cara belajar aku beneran kurang bermanfaat buat ningkatin kapasitas otak karena cuma ngandelin hafalan doang. Semenjak 
itu, aku yang dulunya ga ngerti matematika dan fisika jadi lumayan jago dan di UTBK bisa dapet nilai yang cukup tinggi dan pas UN 
bisa dapet nilai 100 di mata pelajaran matematika dan fisika. Thanks yaa zen buat ilmunyaa, terutama buat Kak Yoki, Bang Sabda, 
Kak Wisnu,  Kak Wilo, Kak Azhar, Kak Arsa, dan tutor" lainnyaa buat ilmunyaaa. Thanks a lot .
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ezarine Vani Indirra Pawestry

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ezarien

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ejarin

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Diawal gue pake zenius, banyak yang ngeraguin kemampuan gue untuk belajar tanpal bimbel offline. Karena memang keadaan 
ekonomi keluarga yang terbatas, gue mau maksimalin usaha gue walaupun cuma pake zenius. Setiap hari, pagi, sore, malem, 
dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan gue tekunin terus pake zenius. Dan memang, usaha gak pernah mengkhianati hasil. 
Berkat Allah swt dan usaha gue belajar, anything is possible! Terimakasih zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Naufal Adam Pratama

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@naufaladamp

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@naufaladamp

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius ngebantu gw banget buat belajar di waktu mepet. Materi nya terangkum dengan baik. Belajar pake konsep jadi ngebayangin 
trus bikin gampang di cerna otak.. pokok nya zenius the best dah. Metode belajarnya membantu gw lolos di pilihan pertama :)) 
Thank You Zenius!!!11!1!1!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Septi Wulan Dini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@septaseptum

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@septwdn

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Gizi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sebenernya aku bimbel offline private gitu tapi cuma sampe un doang. Aku tau zenius itu dari kelas 11 tapi baru pakenya pas kelas 
12 mau un nyesel bangettt, itu bahkan udh un tinggal satu mapel pilihan, teruskan aku ngerasa bimbel offline itu materinya ada 
beberapa yang ngga masuk ke otakku. Jadi karena hal itu aku memutuskan untuk membeli member zenius untuk belajar un fisika 
dan utbk, itu rasanya senengg bangetttt materi yang tadinya aku ngga ngerti jadi ngerti karena memang zenius ngajarinnya pake 
konsep bangetngetnget, tapi kadang dateng aja penyakit malesku jadi kurang maksimal deh belajarnya dan waktunya pun mepet 
banget. Tapi Alhamdulillah aku bisa lolos sbm tahun inii dan nilai un fisikaku lumayan, terimakasih banyak zenius��
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Khairunnisa Vania S.

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@khairunnisavs

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universtitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Keperawatan - Jurusan ilmu keperawatan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

RIZQI BAGUS SETYAWAN

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Tak punya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rizqibaguss_rbs

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gatjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Kesehatan masyarakat dan Keperawatan - Gizi Kesehatan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bener bener ya.. Aku cuman gantungin pakai Zenius aja... Gak ikut bimbel offline...  Video zenius dan TO TOnya cukup sekali buat 
perang di UTBK menurutku,  ya bisa juga nambah2 di internet materi atau ikut TO selain zenius aku juga gitu.  Gak ada tambahan 
beli beli buku lainnya buat persiapan.  Aku fokus dengan zenius aja.  Soalnya banyak pegangan buat aku bikin pusing. Di zenius 
semua soal soal dan materi udah dikumpulin jadi satu menurutku ini yang gak perlu beli buku ini itu karena udah cukup. Zenius 
ngajarinya sampai ke dasar, buat aku itu jadi mudah memahami terhadap materi yang lebih rumit selanjutnya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Frans Gabriel Sianturi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@fransg_s

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Jurusan Teknik Kelautan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar di zenius itu sumpah dah keren abis. Dengan tutor yang super kece dan asik ditambah cara mengajar yg konseptual banget,
membuat saya jadi ketagihan untuk belajar.. terimakasih zen udah temaniku selama gap.. sukses terus zeniuseducation !
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zahra Khairunnisa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Zahrak2212

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zahra_k2212

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mulawarman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Kimia

#38#38
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:34:31 PMTuesday, July 09, 2019 7:34:31 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:03:32 PMTuesday, July 09, 2019 8:03:32 PM
Time Spent:Time Spent:   00:29:0000:29:00
IP Address:IP Address:   114.5.220.94114.5.220.94
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bener bener nerapin konsep tanpa menghapal. Salut banget pokoknya. Banyak hal hal yang ga dijelaskan oleh guru di sekolah. Itu 
loh, bikin open minded sama fondasi nya yang bikin "wah, iya juga ya" atau "duh, aku banget ini" yang berubah jadi "oke, nanti 
jangan begini lagi" atau "ooooh begitu". Ga ada abis nya ngomong "oooooooh gitu" sendirian di depan hp atau laptop sambil diliatin 
teman sekamar (karna asrama), kayak gini mah udah biasa. Pokoknya cuman zenius yang bikin aku bisa berdiskusi ama guru di 
sekolah secara private dan hasilnya perfect dan worth it lah, ga cuman di UN, tapi UASBN dll. Thanks zen udah nemenin 1 taunku 
(walaupun akunya ga rajin buka semua videonya, karna asrama yang punya jam sendiri)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Rizky Wafyan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@mrizkywafyan

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Jurusan Pendidikan Kimia

#39#39
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:57:07 PMTuesday, July 09, 2019 7:57:07 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:03:42 PMTuesday, July 09, 2019 8:03:42 PM
Time Spent:Time Spent:   00:06:3500:06:35
IP Address:IP Address:   120.188.6.72120.188.6.72
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Mantap bgt, penjelasannya mantuul, jadi pengen belajar mulu sebenernya, nyesel gk pake Zenius dri dulu
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tsaniya Afifa Mufid

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tsaniyaam

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jenderal Soedirman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Ilmu hukum

#40#40
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 8:00:43 PMTuesday, July 09, 2019 8:00:43 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:16:57 PMTuesday, July 09, 2019 8:16:57 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:1300:16:13
IP Address:IP Address:   36.80.225.24836.80.225.248
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Alhamdulillah kak, makasih banyak buat zenius dan tim sebelumnya. Aku awalnya pesimis banget karna gapyear. Dan zenius ini 
pelan2 buka pikiran aku buat nyoba lagi dan optimis, dan ini hasil belajarku bersama zenius, terima kasih zen udah nemenin 
langkah gapyearku :))
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Firya Amanda

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@cloudsbef

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@firyamanda

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Pendidikan - Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

#41#41
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:55:29 PMTuesday, July 09, 2019 7:55:29 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:18:18 PMTuesday, July 09, 2019 8:18:18 PM
Time Spent:Time Spent:   00:22:4900:22:49
IP Address:IP Address:   180.214.232.86180.214.232.86
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius is insane!! 
gua dulu pas SMA suka skip aja setiap ada org yg promo in zenius. Eh taunya pas lulus sma dan gapyear malah nyantol ama zen. 
Make zenius jg karna gua mikir bakal help me bgt yg niat linjur. Dan masalah ngajarnya gmn? Buseh gausah ditanya lagi, lu bisa 
ngerti dah dari akar2 nya yg penting rajin buka aja dah app atau web zenius nya jgn melenceng buka app lain di hp wkwk 
*pengalaman. 
Oiya zen yg terpenting dan sangat sering aku keluhin adalah plis bikin tombol untuk next video nya, karna aku suka mls bgt untuk 
kluar dri full screen dan hrs milih video nex nya wkwk, mager bgt ya_-
DAN SATU LAGI, bikin komunitas gapyear dong di ig zen atau di platform apapun itu, suka sedih bnyk anak sma yg tkut bgt taking 
gapyear, tp emang berat sih, but its worth it!.
Thank u zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

HAFA FANNAN NUGRAHA

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hafafannan

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hafafannan

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan

#42#42
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:52:29 PMTuesday, July 09, 2019 7:52:29 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:23:26 PMTuesday, July 09, 2019 8:23:26 PM
Time Spent:Time Spent:   00:30:5700:30:57
IP Address:IP Address:   139.0.105.201139.0.105.201
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

hampir semua orang udah tau zenius lah ya dan dengan segala perubahan performa belajarnya yg menurut gue cukup gila. Gue 
bersyukur bisa dapet kesempatan untuk merasakannya. pokoknya gokil lah zenius, saakit bgt! terima  kasih telah menemani masa 
SMA gue ya, Zen.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

vidia ratu balqis malzara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@vidiarbm

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@vidialzara

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

universitas negeri jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

fakultas ekonomi-jurusan manajemen

#43#43
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 8:10:50 PMTuesday, July 09, 2019 8:10:50 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:26:08 PMTuesday, July 09, 2019 8:26:08 PM
Time Spent:Time Spent:   00:15:1800:15:18
IP Address:IP Address:   115.178.237.141115.178.237.141
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

waktu kelas 12 aku paling bingung sama pelajaran mtk bab peluang, ketika akhirnya mau ada post test tentang bab itu aku panik 
dong. akhirnya malem itu juga langsung sistem kebut semalam bab peluang di zenius + latihan soalnya. eh besoknya pas ulangan 
jd salah satu anak yg nilai post testnya gede 

86 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alifiya Mei Herrifnasari

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@litium_fluorin

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alifiyamei

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Gigi - Pendidikan Dokter Gigi

#44#44
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 8:19:30 PMTuesday, July 09, 2019 8:19:30 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:29:06 PMTuesday, July 09, 2019 8:29:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:3600:09:36
IP Address:IP Address:   182.0.231.14182.0.231.14
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Respondent skipped this question

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dulu selama kelas 10 11 aku gatau apa2 tentang fisika kimia dan biologi. Anak IPA tapi kaya bukan anak IPA T_T . E tapi kelas 12 
aku nyoba jadi member zenius, eh kok malah bikin nagih belajar:" akhirnya aku bisa jadi anak ipa beneran dan yang paling penting, 
aku bisa lolos sbm 2019:") thank you so much zen<3 i love you 3000
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

NI PUTU FITRI WIDYASARI

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@poohhung

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@gedga12

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Jurusan Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dipermudah sih terutama buat aku yang nggak ikut bimbel, jadi bisa belajar sepuasnya di rmh tanpa batasan waktu. Dari UN sih 
pake zen, pokoknya seneng! <3
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Siti Nurjanah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

-

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - Agronomi dan Hortikultura
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Ga tau lagi enak aja belajar gitu. Soalnya pake konsep ga hapalan:)

92 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ika Mulandarie Aldi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ikamulandarie

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Psikologi - Jurusan Psikologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Kenal zenius udah dari kelas 10 tapi masih modal gratisan, kemudian serius pakai saat kelas 12 karena saya orangnya malasan, ga
mau kemana mana kalau udah pulang sekolah. Berkat itulah terbeli yang namanya xpedia. Saya anak IPA, yang dibeli pun xpedia 
IPA, tapi ditengah perjalanan berniat linjur. Alhasil xpedia jarang kepakai, pakai web doang. Disitulah letak bersyukurnya pakai 
zenius, kalau les konvensional mana bisa gonta ganti. Bagian zenius yang paling favorit adalah grup line zenius club, keren dan 
berfaedah banget. Kak Alfin juga orangnya tanggap banget. Pakai xpedia itu ada suka dukanya, sukanya belajar jadi santai dan 
cepat paham. Dukanya kalau ada pr dan beberapa hal yang gak dimengerti susah mau tanya ke siapa. Tapi tetap lebih banyak 
sukanya sih. Belajar dari web zenius itu bersumbang 90% atas keberhasilan di SBMPTN. Kalau les di tempat lain ga tau deh 
apakah bisa berhasil atau enggak. Senang banget bisa kenal sama zenius, banget. Ketika ada produk sejenis zenius dan lebih 
booming iklannya tapi hatiku tetap aja jatuhnya ke zenius. Zenius pakai pelet apa? Anyway, Thank you zen for being with me for 
one year :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zusna Tamirotul

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@TaZusna

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

zusnatamirotul

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas MIPA - Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Setelah ketemu Zen itu kaya yang speechless sama iptek. Selalu ada kata-kata, "wow, ternyata gini" "Oalah ini dari sini". Kaya 
semua angka dan rumus yang bertebaran diotak tuh dapet pasangan gitu. Yang semula sendiri", jadi pada ketemu keluarganya, 
ngumpul, nah kita yang semula ngapal jadi ngerti silsilahnya darimana. Pokonya sejak ketemu Zen, banyak upgrade an do belajar 
aku. Oh ya, harapan untuk Zen yang baru aja ultah, makin sukses ya Zen. Semoga Zen bisa dikenal semuaa pelajar Indonesia dari 
yang pedalaman sampe yang perkotaan. Karna aku yakin, pelajar Indonesia akan sangat tercerahkan setelah kenal Zen. Dan 
makasih banyakk banget buat Zen yang udah bantu aku mewujudkan cita-cita. Ibuku nangis tau aku masuk UB loh Zen.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Agam Syah Fadila

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@thefadilaa

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@agamsf

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Terima kasih sebesar-besarnya buat Zenius yang udah nemenin belajar dikala nyambi kuliah di jurusan teknik di salah satu PTN. 
Gw dulu lulusan 2018, udah beli Zenius Xpedia sejak pertengahan 2017, intesif bimbel, ikut try out sana sini, tapi sejak SNMPTN 
sampe UTUL UGM gw gagal terus buat masuk UGM. Alhamdulillah gw diterima di salah satu PTN melalui jalur mandiri tahun lalu. 
Sempat ingin SBMPTN lagi awalnya karena ingin kuliah di UGM dan merasa nggak cocok dengan suasana kampus sama mata 
kuliah yang ada, alhamdulillah gw diijinin ikut UTBK sama ortu gw yang awalnya ga dibolehin karena udah keluar uang banyak buat 
bayar mandiri. Beruntungnya, gw dapet akun Zenius dari adik kelas yang emang awalnya pengen kuliah ke luar negeri. Alhasil gw 
sama sekali gaikut bimbel, cuma ngandelin Zen sama beberapa buku latihan soal. Gw lepas tuh semua UKM, kegiatan diluar 
kampus, suporteran, gathering, dll. Gw ambis sendirian di kost sehabis kuliah, sampe malem, nyatet semua materi geo nya kak 
Rifad, sama nge print materi sejarahnya kak Hilman dan alhamdulillahnya beberapa soal UTBK keluar semua yg gw pelajarin dari 
Zenius. Bener bener gw speechless dan sadar gw tahun lalu belajarnya salah karena cuma ngerjain soal tapi ga pake konsep atau 
matengin materi terlebih dahulu. Buat kalian yang mau linjur, tidak ada kata telat buat belajar. Kalo diitung itung gw mulai intensif 
belajar cuma 1,5 bulan dan yang terpenting belajar pake konsep dan pahami materi dulu. Alhamdulillah jackpot dapet Ilmu 
Komunikasi UGM berkat restu ortu dan juga Zenius yang udah bantu buat belajar soshum.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ajeng Wita Astri Devica Puri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ailuropile

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ajengwitaaa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan - Jurusan Ilmu Keperawatan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Alhamdulillah Zenius ngebantu banget. Dulu waktu awal beli Zenius Xpedia tahun ajaran baru, UH pertamaku hampir sempurna, 
padahal di mapel yang aku lemah banget. Gila, tapi emang ngajarinnya enak banget sih dan mudah dipahami �
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Samuel Antonius Kembaren

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sumatera Utara

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Jurusan Teknik Mesin

Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)
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Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Meskipun Terakhir Kali Menggunakan Zenius September 2018, Pengajarannya benar-benar sampai ke dasar ilmu itu sehingga aku 
belajar untuk memahami, bukan untuk menghafal saja. Dibalik itu, Zenius secara tidak langsung mengajarkan untuk bersikap kritis 
terhadap suatu masalah dan ini adalah salah satu skill yang sangat berguna di kehidupan pasca sbmptn , Thanks ya Zen meskipun 
jarang kupakai. Maju Terus Zenius!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Immalatunil khaira affi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@immalatunil_khaira_affi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas andalas

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sistem informasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius benar benar membantu saya, soalnya nanti kita bakalan diajarin dari hal yang paling dasar dan zenius gak cuma bikin kita 
ngafal, tapi benar benar bikin mengerti dengan konsepnya, apa lagi fisikanya mantap betul
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Lydia Anabella L.S

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jooniehw

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@lydiaanabellaa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Kewirausahaan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bersyukur&seneng banget bisa kenal sama Zenius. Cara pengajarannya mudah dimengerti dan ga ngebosenin. Dulu sempet 
diremehin sama temen-temen pas tau ga ngambil les offline buat belajar sbmptn. Tapi aku gapernah ragu sama zenius. Alhasil aku 
diterima di pilihan pertama sbmptn. Gapernah nyesel milih Zenius. Sukses terus buat Zenius ke depannya!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Maulana Firman Nurdiansyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@MaulanaFirmanN0

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@m_firman_n

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pendidikan Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jujur aja dulu gua dari kelas 10-11 sebelum kenal zenius gua belum sepenuhnya ngerti materi pelajaran alhasil nilai pas pas an 
.sedangkan temen temen yang lain bimbel semua alhasil saya hanya mengandalkan guru tapi gak bener bener ngerti.

Tapi pas kelas 12 begitu kenal zenius gua ngerasa beh ini materi enak bener langsung ngerti gua ya meskipun di tahun pertama 
gua gak lolos .

Alhasil gua beli lagi zenius buat gapyear dan bener bener ampuh banget Materi yang paling berkesan menurut gua di zenius 
Matematika IPA nya ada konsep dan teknik keren yang dijelasin bang sabda .terus basic skill dan zenius learing ngefek banget pas 
ngerjain soal apalagi pas ngerjain TPS di kuantitatif wah keren parah ngefek banget .banyak pokoknya seru kimia ,biologi,fisika 
dijelaskan secara konsep bikin ngerti perlahan lahan.

Harapan gua kedepannya zenius bisa buat soal sendiri yang sangat konsep .karena kemarin soal soal nya di luar ekspentasi 
banget UTBK.Tapi terselamatkan dengan konsep yang dipelajari zenius.

Alhamdulillah dengan izin allah tahun ini diterima di pilihan pertama rasanya seperti mimpi .Thanks zen yang bikin kegiatan belajar 
gua jadi menyenangkan.

Pokoknya lu semua terutama saintek wajib banget pake zenius jangan sampe enggak guaa aja agak nyesel kenapa gak dari awal 
aja gua kenal zenius.

Pakai zenius dan rasakan sensasinya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zenia Aziz Khoirunisa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga main twitter

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zeniaknsa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius gilaaa aku kebantu banget buat memahami materi soshum, terutama sejarah dan geografi yang notabene susah banget. 
Zenius, you rock!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Wendy Belinda

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nwendyy

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku cuma belajar di bulan Desember 2018 cuma sebulan. Sisanya keganggu dengan kegiatan organisasiku. Zen sangat 
membantu karena aku tipe yang paham konsep! Jadi pas ngerjain soal utbk aku bisa ngerjain dengan ngegunain logika tanpa perlu 
ngapal yang bener-bener ngapal apalagi sebulan sebelumnya aku baksos full jadi ngga ada waktu untuk belajar
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Laela Widiyaningsih

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@babyshark321

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@laela_w8

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Industri
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Konsep belajar dari zen itu luarbiasa banget. Dan yg utama motivasi nya itu lho bikin terpacu banget. 

Aku masih ngak nyangka lho ini dapet pilihan pertama di ugm tanpa bimbel offline dan bimbel lain. Perutku bshkan masih mules 
karena saking ngak nyangkanya. 

Thans banget banget banget untuk semua staff zenius, terutama bang sabda yg kata katanya selalu bikin semangat. Love you zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nur Zulfa Azkia

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zulfazkia

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@_zulfaazkia

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi & Bisnis - Jurusan Ekonomi Pembangunan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius ini bener bener amazing banget, gue anak smk akuntansi yg baru mulai serius belajar materi sbm h-1 bulan mungkin, karna 
tau lah ya anak smk ujiannya lebih banyak drpd SMA, habis UNBK ada aja ujian2 lainnya yg tentunya bikin waktu buat belajar sbm 
makin berkurang, tadinya gue putus asa apa sanggup gue kebut semua materi dalam wktu sekejap? Tp setelah gue ketemu sama 
zenius gue bener2 yakin, gue bisa, pasti bisa, dan nggak pikir panjang, gue lgsung beli member zenius yg 3 bulan,  hari hari gue, 
sembari masa masa ujian, gue sempetin buat nontonin video dari zenius, karna video2nya asyik, jadi gue ngga ngrasa terbebani, 
gue berasa lg nonton konten youtube, seru abis. Dan sehabis ujian beres semua, bener2 gue kebut dah tuh materi pagi siang sore 
malem selalu bareng zenius, bisa dibilang gue pacaran kali ya sama zenius, entah kenapa sekali denger penjelasan dari tutornya 
tuh langsung nyantol di otak, bener2 worth it bgt zenius ini, dan Alhamdulillah, akhirnya gue lolos sbmptn di Ekonomi 
Pembangunan UNS, gue bersyukur banget atas semua ini, atas kehendak Allah swt, dukungan ortu, dan ZENIUS tentunya. Ini bisa 
buktiin bahwa waktu sedikit itu bukan kendala, asal lu punya niat dan usaha, semua bisa dicapai. Salam pejuang PTN!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rezky Awalia Amiruddin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@greeantea2

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@iam.infj

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Keperawatan - Jurusan Fisioterapi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Hmmm... awal ketemua sama zenius itu pas kelas tiga smp, saat itu kakak saya yang persiapan un sma dan saya juga persiapan 
un smp makanya dia suruh saya buka zenius karena kebetulan lagi belajar bareng, sayangnya saya sama dia cuman sekali belajar 
bareng dan ku sudah jatuh cinta sama zenius. Saya kan smp di kamlung, kakak saya sma di kota, saya nggak tau tentang bimbel-
bimbel online, jangankan online, offline aja nggak ada di kampung. Ceritanya kan saya udah jatuh cinta sama zen tapi udah nggak 
bisa akses videonya karena harus berlangganan. Saya mau daftar tapi nggak tau caranya, nggak tau gimana cara bayarnya. Masih 
kolot saat itu. Terus saya ikut jejak kakak saya sekolah di kota, tapi belum ada pikiran mau bimbel karena baru kelas satu. Kelas 
dua udah kenal sama snmptn jadi mulai gencar gimana caranya nilai saya bisa bagus peningkatannya. Nah, saya ikut bimbel 
offline, eh, ketemu sama zenius dan jatuh cinta lagi tapi nggak bisa daftar karena takut minta uang sama mama, soalnya udah ikut 
bimbel offline. Pas kelas tiga, mama udah ngerti dikit-dikit dunia masuk perkuliahan, yah, kubujuk di samping bimbel offline saya 
juga mau ikut yang online.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zitta Arlivia

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zittaarlivia

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zittaarlivia

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Tahun sebelumnya aku ikut bimbel konvensional dan gagal lolos SBMPTN. Aku anaknya agak sulit kalau harus fokus belajar di 
kelas yang banyak anaknya, jadinya meskipun se-intensif apapun belajarnya cuma sedikit materi yang masuk. Belajar bareng 
zenius asyik banget, karena berasa diajarin temen sebaya. Diajarinnya dari konsep dasar banget, jadi ga banyak hafalan dan 
nempel banget di otak. Kalau ada materi yang masih belum paham tinggal diulang terus sampai paham. 

Karena aku belajar sambil kuliah, sulit banget bagi waktu buat persiapan UTBK. Belum lagi aku harus belajar materi soshum yang 
sama sekali nggak familiar dari awal. Akhirnya aku baru bisa fokus belajar pas libur semester. Sempet takut nggak keburu ngejar 
semua materi, tapi pas belajar bareng zenius yang aku pikir 'wah, ternyata mata pelajaran ini seru juga ya!' dan bikin nagih. Masuk 
semester 2, tugas makin padat dan porsi waktu buat belajar makin menipis. Beruntung banget aku punya temen-temen yang 
pengertian dan baik banget mau meringankan beban aku, terutama kalau ada tugas kelompok.

Singkat cerita, aku deg-deg-an banget waktu pengumuman. Saking takutnya sampai minta tolong mama buat ngeklik tombol 'lihat 
hasil'. Dan alhamdulillah banget aku lolos! Rasanya gak percaya banget, keterima di pilihan pertama.

Terima kasih zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

M. Arif Nugraha

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ArfNgrh17

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@arifnugraha17

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknologi Pangan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius tuuh keren smpai keakar"nya, konsepnya bagus, jadi bisa ngertiin materi yg dulunya dianggap susah, pokoknya keren deh
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Krishna Ayub Ferryan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@krshnyb

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@krishnayub

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Aktuaria
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

dulu waktu sma ikut bimbel di suatu tempat, ternyata cara ngajarnya biasa aja, sama kayak guru di sekolah, menurutku itu nggak 
terlalu berdampak banyak, setelah itu aku gap year, terus akhirnya milih zenius untuk persiapan utbk, dan ternyata sangat cocok 
cara ngajarnya, menyenangkan san mudah dipahami
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Anasya latla

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@anasyalayla

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Pendidikan Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

pake zenius enak bangett, bahasa tutornya juga asik gaul banget wkwkwk, terus zenius juga ngandelin konsep banget, pokonya 
cinta banget sama zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rizqi Permana Putra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Sosiologi

Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)
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Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pakai Zenius itu seru banget, walaupun kadang kalo lama bikin ngantuk juga hahaha.. Tapi serius,ketika belajar itu rasanya 
santai banget gitu tapi tetap masuk ke kepala,.. Saya Ngerasain ketika menjawab soal yang tidak pernah sama sekali saya pelajari 
di SMK Teknik, itu jauh lebih siaplah ngejawabnya... mantap... di UTBK 1 dengan belajar intens, dari yang gatau sama sekali semua
Mapel di Soshum, saya bisa dapat hasil yang lumayan... di UTBK 2 saya jarang belajar akhirnya nilainya menurun.. Tapi setelah 
daftar SBMPTN dan Hasilnya keterima di pilihan pertama itu rasanya seneng banget....Alhamdulillah... Terima Kasih Zen....
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Sri Haryati

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@deerlulueunci

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@desri_h21

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

aduh, gw gak bisa berkata kata buat ngejelasin seberapa berharganya zenius di kehidupan aku. Well, semuanya berawal dri 
pengumuman sbmptn 2018 yg menyatakan klo gw GAK LOLOS di pilihan mana pun. Blank, gw gatau hrus bereaksi kya gmn, 
bner2 gatau. Kebetulan gw lagi sndirian di rmah kk gue yg emng jauh dri rmah ortu. So, saat gw dpt pengumuman itu, gak ada orng 
disamping gw. Gak masalah sih, palingan ya gtu, gw jdi bngung doang gw hrus gmn dlm kesendirian ini, eaa. Sedih?? Iya, pasti. 
Yg bkin gw gelisah tuh, gw sedih dan gw pngen meluapkannya lewat tangisan, tpi gw gak nangis2. Heran, nangis kok susah, jdi 
bngung deh gw hrus ngapain buat meluapkannya. 
Okee, pertama gw kabarin dlu ortu sama tmen2 dket gw. Jelas, mereka bkal blang sesuatu yg emng klise buat dibaca. Tpi ttep, 
sedih masih ada.
Sekitar 2 jam-an, gw mulai menerima kenyataan. So, gw mulai mikirin ke depannya gw ngapain. Ikut UM?? gw gak akan ngambil 
jalur itu krn gw tau, gw g pnya persiapan apa2 buat ngadepinnya, gw tau gw gak lolos lewat jalur itu. Gw lebih mantep milih gap 
year. Bagi gw, itu pilihan yg terbaik. Selanjutnya gue mikirin, gap year ngapain aja?? Pas itu gw gk punya mimpi, makanya gw hrus 
blajar semua bidang, sehingga barangkali gw nemuin 'berlian' di antara bidang yg gw pelajari. Trus, gw juga mikir, yg ngebantuin 
gw blajar siapa?? Dan terngiang-ngianglah zenius di otak gw. Tmen dket gw prnah tuh nyombongin ttg zenius, tpi sayangnya gw 
blum tertarik krn gw terlalu ngebanggain bimbel offline + online lain yg gw ikutin dlu. Gw googling ttg testimoni para pengguna 
zenius. Okay, gw mulai tertarik sama zenius gra2 testimoni orng lain dan kk kelas gw. Kesimpulannya, pemikiran gw stlh 2 jam-an 
dri ngeliat hasil pengumuman sbmptn adalah gw bakalan gap year dan blajar ditemenin zenius. 
Gw sampaikan nih jalan ninja gw ke keluarga sama tmen2 dket gw. Tmen mngkin bisa menghargai keputusan gw, bedanya, 
keluarga gak menerima keputusan gw ini. Wajar. Tpi seiring berjalannya waktu, mreka mulai menerima keputusan gw ini. Cape 
ngetiknya klo gw nyeritain gmn akhirnya keluarga bisa nerima ini, lagian cara ngadepin orng yg gak sependapat sama lo itu 
berbeda beda, tergantung karakter orng yg lo hadapin.

Langsung aja ke kisah dimana gw menganggap klo zenius itu 'cahaya' di masa kegelapan gw. Daebak sih saking bercahayanya, 
zenius bkin gw bisa ngeliat lebih jelas klo jalan yg gw tempuh slama ini tersusun dari lantai puzzle buat anak paud. Wow. Zenius 
ngebantu gw bnget gmn memandang kehidupan di dunia ini, sampe mau repot2 ngebantuin gw nyari bahan2 buat ngebikin jalan 
baru gw yg lebih bagus dri sblumnya. Ttep bantuin gw ngebangun jalan ini ya, zen  
Selain ngebantuin pembangunan jalan menuju One Piece, zenius sempet2nya bkin gw 'murtad'. Iya, 'murtad' yg bkin gw lebih 
bahagia, tercerahkan, dan lebih bebas memandang kehidupan di dunia ini. Argghhh, pokoknya zenius ini nakama pertama gw yg 
bkin gw gk bisa berkata apa2 buat ngejelasin seberapa berharga dirinya 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Aulia Fatimah Khairunnisa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya kak hehe

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@aulkhairunnisa1

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ekonomi Islam
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

MAKASIH BANYAK BUAT ZENIUS  belajar pake zenius tuh seru banget, pelajaran gampang dipahami, terutama Sejarah dan 
Ekonomi � nyesel deh ga dari dulu kenal Zenius :')
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tiara Puspita Sari

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arapuspitas

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@arapuspitas

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Siliwangi

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Ilmu Politik
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku tuh sebenarnya udah bimbel di salah satu tempat di bekasi, tapi anaknya emang males berangkat ke tempat les gatau kenapa, 
dan ngerasa gak worth it juga. Akhirnya stop bimbel dan direkomendasiin zenius sama temen. Dan ternyata cocok banget belajar 
pake zenius, bisa sampe pagi, nggak ngantuk kayak pas di bimbel, aneh ya :')
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nadwa Izza Azuma Arifin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@izzanadwa

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@izzanadwa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius sangat membantu gue dalam memahami soal dan pastinya jawabannya juga. Terlebih UTBK ini soalnya HOTS banget, kalo 
gak tau dasar-dasarnya, kelar deh hidup lu, dan senengnya Zenius ini ngajarin dari konsep paling dasar dan mudah banget 
dipahami. Thanks Zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Christina Deviyana Gunawan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Cheesyneukkim

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Browhythe

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi sebenernya pakai Zenius itu enak, soalnya kita bisa fokus ngeliatin tulisan-tulisan tanpa liat muka gurunya, dijelasinnya to the 
point tapi mendasar, soalnya lumayan untuk latihan dan berurutan kesulitannya. Tapi, terkadang ada materi yang salah di 
Zenius(penjelasannya salah), kadang tidak lengkap, kadang soalnya salah dan udah ngabisin waktu lama banget buat diselesain 
tapi ternyata tidak ada jawabannya): Tapi selebihnya bagus kok, bisa diabaikan juga kelemahannya kalau pakai buku2 soal latihan 
lain atau searching dulu di internet.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Jeane Triamin Maneng Mangallo

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@jeanemangallo

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mulawarman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

ketika saya memutuskan untuk gap year hal pertama yg terbesit dlm pikiran saya adalah WAJIB pesan zenius, pesan kasetnya 
dsb-nya. bersyukur bisa kenal zenius yang sudah sangat membantu saya dlm belajar.  gak nyesel, krn byk trik-trik baru sya dptkan. 
Terima kasih.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alif Muhammad Wicaksono

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@beruang_kutil

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@kambing_jantann

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Peternakan dan Pertanian - Jurusan Agroekoteknologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Konsepnya enak banget, langsung nempel di otak
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Diana Nurlaila

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@diananurlaila

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas negeri surabaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas bahasa dan seni / jurusan sastra inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar di zenius bikin candu, nagih, seneng banget apalagi belajar sejarah sama sosiologi, sukses buat tutor"tersebut, nggak tau 
lagi deh, makasih banget buat zenius, kalian bener"bantu gue yg dari IPA ke IPS, bener"dari awal, bener "ampuh gila pake cara 
belajar kalian zen, btw gue anak Gap year Zen, tau zenius dari SMA kelas 3 , tapi emang dasar bandel, males aja belajar gitu, 
sampe akhirnya gagal dan dari situ bener" Sadar kalo tinggal gue yg nggak kuliah, cuma gue yg gagal, sedih parah, baru nyesel 
kenapa nggak niat dulu belajar pas kelas 3,alhamdulillah sekarang dapet pilihan pertama Zen di Unesa jurusan sastra Inggris, 
thanks a lot sekali lagi buat zenius , love you ���

144 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dewa Made Rama Nova

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ramanova19

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dewamadern

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mulawarman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Hayy Zenn!!!  first of all Zen, terima kasih sudah menemaniku selama setahun. Awalnya aku sedih dan pesimis bagaimana 
UTBKku karena kemarin aku gagal SN. Tapi Berkat Zen, nilai utbk kimia kemarin bisa dapat 900+ dan UN kimia pun 100! Ditambah 
lagi syukur ternyata rezekinya di SB! Thank you zenn! You guys rock!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tito Naufal Rizqullah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@thesweetsalt_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nr_tito

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknologi Mineral
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pokoknya puas banget deh, di Zenius bener bener ngajarin detail banget dari dasar. Jadi materi tetep kesimpen banget di Otak. 
Walaupun cuma belajar dalam waktu singkat, Zenius tetep punya pengaruh besar di SBMPTN gue.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Natasha Triwidyastuti

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@natasyatriwidya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Ekonomi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Cara mengajar nya bagus bangett, bisa bikin ngerti banget, terus perumpaan dari penjelasannya tuh nyampe jadi gampang 
dimengerti deh, gue yg sma nya ipa pas belajar materi soshum di zenius jadi cepat paham nya. Pokoknya zen keren bangett
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dina Winaya

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@_dinq_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sumatera Utara

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Gigi - Pendidikan Dokter Gigi

#76#76
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 11:36:41 PMTuesday, July 09, 2019 11:36:41 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 11:53:15 PMTuesday, July 09, 2019 11:53:15 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:3300:16:33
IP Address:IP Address:   202.80.219.140202.80.219.140

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

151 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dari yang awalnya kelas 10, ga ngerti sama mapel kimia sama sekali. Pas kelas 11, guru kimia gw ganti, dia sll buat soal ulangan 
bener" susah. Kebetulan ada kakel gw di terima di UI, gw ngobrol" sama dia Dan gw dikenalin sm zenius sama kakel gw, dari sana 
gw mulai bljr, terutama kimia. Dari yg ga ngerti apa-apa sampe akhirnya nilai ulangan gw tertinggi di kelas  dan nilai UN kimia gw 
97.5. Thank you bgt Zen!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Wahib Adiyatma

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@wahib_adiyatma

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@wahib_adiyatma

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Komputer - Jurusan Ilmu Komputer
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

You're programmer of yourself. Simple quote dari Sabda yang mengubah mindset gue untuk jadi orang yang proaktif. Belajar pake 
zenius belum tentu bikin kita tau banyak hal tapi bisa bikin pondasi di otak kita supaya mau dan bisa tau banyak hal. Terimakasih 
Zenius gue percaya segala proses yang gue jalani bukan cuma untuk SBMPTN aja. Great Job!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

I Putu Krisna Sedana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@SedanaKrisna

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rah_krisna85

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Komputer - Teknik Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Hello zenius! 
Thanks to you, gw bisa lolos Informatika UB di 2019 tanpa bimbel sama sekali! Gokil abis ni zen! 
Gw udah jadi member Xpedia zenius semenjak gw baru kelas 10 SMA. Tentu, banyak pengalaman seru dan suka duka ketika 
pakai zenius. Yang paling gw inget adalah ketika guru "killer" yg biasa ngasi kuis tiap pertemuan bisa gw jinakin pake konsep yg 
diajarkan zenius. Bahkan gw bisa jawab semua kuis yg tanpa masalah (dan teman gw yg lain cuma melongo), keren parah sih, 
nonton h-1 pertemuan di zenius bikin ngerti konsepnya dan pengembangannya. Nilai gw juga stabil naik dan selalu dpet ranking 3 
besar. 
Selain hal akademis, gw juga mendapat motivasi dan mindset yg gile abis! Materi di zenius learning guide membimbing gw untuk 
belajar membuat plan, menentukan prioritas, kemudian memimpin diri untuk mencapai target tersebut, sampai teknik belajar efektif 
ala zenius. Efeknya, gw jadi orang yg open minded, growth mindset, dan berani bermimpi. Yg awalnya gw hanya memandang 
belajar untuk jadi kaya secara finansial seperti kebanyakan org pikirkan menjadi belajar berkelanjutan untuk hidup yg lebih 
bermakna. Dengan zenius, gw jadi punya goal menjadi PEMBELAJAR SEJATI! 
Gw bersyukur bisa kenal zenius lebih awal. Pokoknya big thanks to zen, gokil! Dan bagi lo yg baca ini, jangan ragu deh beli zenius, 
kemudian belajar sungguh2 dan pahami konsepnya!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

tasya regita pramesti

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tasyaregita

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Gigi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Taufiq Ainun Najib

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@TaufqAinun

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@taufiqan00

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indoneaia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Jurusan Manajemen
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Hey Semua!!

Gue kenal Zenius ketika gue Lulus dari MAN di prov.lampung atas rekomendaso dari temen gue.saat itu gue gagal lulus di semua 
ujian dan mutuskan untuk gapyear.

Kemudian gue coba xpedia 2.0 tepat nya memutar kaset cd TPA sbm yg ada basic' nya gtu.
Booom!! Gue berdecak kagum melihat isi kontennya. Hingga membekas di kehidupan gue yaitu budidaya membaca, menambah 
wawasan, dan yg paling penting etos belajar gue jdi meningkat. Gue juga jdi kritis soal apapun, jdi generalis gtu trhdp ilmuilmu lain 
buat nambah skill + mengintegrasikannya.
Gue juga jadi paham bahwa logika yg slama ini gue pake itu salah atau kurang pas.
Paham dengan kekurangan diri sendiri lewat blog zenius.

Pen banget dah nyampein suatu kegiatan atau gagasan yg oke buat zenius buat kedepannya. Hal itu udh gue pikirin setahun yg 
lalu.
Itu aja deh..
Btw thanks buat para tutor' kece abis, keren ngajarnya, dll
Pokoke the best dah!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rizky Dwi Maulana Ikhsan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kywi_19

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@kywi_19

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Bahasa dan Seni - Jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sesuai dengan tujuan zenius, belajar dari konsep dasarnya... Jadi pas UTBK, ga ketipu sama soalnya, karena konsep dasarnya 
sudah dikuasai. Parah sih, mungkin kalo ga make zenius udah ketipu tuh gue sama soal
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Annisa Ayu Lestari

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zngnnsa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Honestly gw pake zenius udah dari pas sma kelas 3. Waktu itu jurusan gw ipa. Zenius ini ngebantu banget gw belajar fisika sama 
matematika (especially), tapi buat semua mapel juga ngebantu kok. Tapi, sayang .. waktu pas sbm 2018 itu mungkin belum rezeki 
gw buat dapet tulisan SELAMAT. Akhirnya gw gapyear. Pas gapyear gw pake lagi zenius, di semester pertama gapyear .. gw pake 
zenius tanpa bantuan bimbel lain dan ngebantu gw banget buat belajar ipa, nah pas desember akhir gw mutusin buat lintas jurusan 
dan ngebut belajar pake zenius, alhamdulillah oas gw bimbel offline gw ga bego bego banget karena udh belajar pake zenius 
sebelumnya. Terus abis itu gw sering banget belajar sendiri buat nyiapin TO TO, dan hasilnya selalu memuaskan. Seneng banget 
bisa tau ada zenius. Thx u zenius !!!!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Lastrina Marbun

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

ga punya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@lstrnam, @deru.ombak

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Kelautan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

KEREN PARAHHHH?!!!! GUE LANGSUNG NGERTI SI YG DIAJARIN SAMA TUTOR-TUTORNYA SOALNYA PAKE KONSEP 
JADI GA CUMA MENGHAPAL RUMUS DOANG. TAPI AKU PUNYA SARAN, SEMOGA ZENIUS WARNANYA BANYAK GA 
CUMA BACKGROUND HITAM TULISAN PUTIH, BIAR MAKIN MENARIK BELAJARNYA. TERIMA KASIH BANYAK ZENIUS DAN 
SEMUA TUTOR SERTA ADMIN YG UDAH BANYAK MEMBANTU PARA PEJUANG INI. KIRANYA TUHAN MEMBERKATI!!! 
SUKSES TERUS KE DEPANNYA. LOVE U ALL 0NE THOUSAND ♥ ️♥ ️♥ ️����
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rossye Bethanita Manullang

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya twitter kak hehe

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Rossye_bethnta

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mulawarman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik - Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Asli sih zenius ngebantu banget disaat belajar di sekolah ga ngerti apa yang guru ajarin ketika buka zenius cari materi dan itu 
langsung ngerti dong,ga ngerti lagi sih harus bilang apa,zenius gila sih!waktu ngerjain utbk pun aku ga ngapal pasti ngingat semua 
konsep yg diajarin sama zenius.mantap deh zenius.sukses terus zen!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Januar Dwiyuwana Putra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@januardwiyuwana_putra

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran Hewan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gua kalo nonton bawaannya selalu males buat nyatet ntah kenapa.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Raden Azrielizenith Fisco Javieriditya

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AbielFisco_J

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@abielfisco_j

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

bagi gue, selama menggunakan produk Zenius, wawasan gue jadi terbuka bangett.... para tentor suka njelasin dengan cara2 yg 
ringkas dan mudah dipahami. dan satu lagi, para tentor ini selalu menekankan pentingnya memahami konsep sebelum menyelam 
lebih dalam kepada materi2 selanjutnya

and overall, I think, this is the best education platform that I've ever used !!
I'm really proud of becoming the part of Zenius Fellows !!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Abdullah Azizi Akbar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@azizi_a3

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Surabaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknik Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Tau zenius udah dari dulu kelas 5 sd, tapi gw gak peduli. Yang jelas zenius kalo jelasin sampe ke akar-akarnya, gak kayak guru 
pada umumnya. Alhasil bisa lolos sbm walaupun cuman berhasil namatin video tpa sama matematika sbmptn, pelajaran lain belum 
semua karena waktu udah mepet. Adik gw yang smp juga gw pinjemin, yang sebelumnya gak suka fisika langsung doyan :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Raihan Al Hadi Nst

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alhadi_nst

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Jurusan Ilmu Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Indescribable feeling wkwk
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nadira Fawziyya Masnur

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@aridan_fawziyya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nadira_fwzyya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Alhamdulillah gw bisa kenal zenius pas kelas 10 SMA . Nah itu ngebantu banget apalagi di pelajaran biologi daann pas kelas 10 
ada tuh banyak soal UAS fisika yang samaaa persis Ama yg d modul zenius hehehe. Jadi zenius selain bagus penjabaran jawaban 
dan materinya ( yg dmn mudah dipahami) juga soalnya berkualitas cuyy. Pokoknya makasih bangett. Sukses terus buat zenius dan 
semuanyaaa. Semoga kedepannya bisa bikin Indonesia menyabet peringkat 1 pendidikan terbaik di dunia yaa
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Irfan Athallah Adhin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AdhinIrfan

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@irfn_adhn

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Geografi - Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gua alumni 2018 yang kuliah di univ swasta. Awalnya nggak niat ikut sbmptn lagi, tapi ngeliat temen2 pada keterima di ptn dan 
ngerasa nggak cocok di jurusan pada saat itu bikin gua yakin bahwa gua harus ikut sbmptn lagi. Pengen ngebuktiin bahwa gua bisa 
loh tembus sbmptn.

Mulai belajar pake zenius pas semester 1. Gua langsung suka banget cara tutornya ngejelasin. Ngajarin konsep dan nggk kaku. 
Gua jd tertarik berlogika dengan bener setelah nonton materi basic skills nya zenius. Selama pembelajaran gua sadar kenapa gua 
bisa gagal di sbmptn dan mandiri pas 2018. Usaha gua dan cara gua belajar itu kurang dan salah banget. Zenius help me to correct 
it. Tercerahkan wkwk

Selama masa utbk - sbmptn gua pesimis banget karena gua ngerasa belajar gua nggak maksimal karena terbagi sama kuliah. Tapi 
9 juli pun datang, nggk percaya keterima di pilihan 1 wkwk. Terima kasih zenius telah membuat saya tercerahkan. Mengajarkan 
gimana cara berpikir yang benar. Telat 1 tahun merupakan anugerah karena dengan itu gua bisa berkembang as a human entah itu 
pola pikir dsb. Zenius lebih dr bimbel online.

180 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tiarie Nursya’bani Putri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

tiarienp

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

tiar.ie

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Arsitektur Lansekap
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

awalnya tau zenius pas kelas 10 dari guru kimia di sekolah, beliau suka nyuruh kita ngeprint latihan soal-soal zenius karena 
katanya soalnya bagus dan enak buat dibahasnya. abis itu merambat jadi make sendiri buat pelajaran lain. pernah waktu itu mau 
uas h-1 gatau mau belajar biologi darimana, keinget ada zenius terus semaleman aku kebut dan ternyata cukup buat mencakup 3/4 
materi, walaupun akhirnya aku dapet nilai hampir kkm doang sih karena keterbatasan waktu. pas kelas 11 langganannya cuman 
tiap uas atau kalo lagi perlunya aja, pas kelas 12 baru mulai berlangganan setaun. menurut aku sih zen bagus bgt buat yg pengen 
belajar buat snmptn, sbmptn, maupun belajar tentang pandangan hidup. dasarnya bagus bgt deh pokoknya! jadi bukannya belajar 
tapi malah berasa nonton motivator. oiya lewat zenius juga aku baru ngerasain kalo biologi itu bukan sekedar hapalan aja. terus 
basic skills yang diajarin zenius juara banget deh! terutama math. bikin terngiang-ngiang dan ngebantu banget buat kuantitatifnyaa!! 
mungkin karena faktor ngefollow tutor2 zenius juga, aku jadi serasa lebih deket dan nonton materi juga jadi lebih nyambung. tutor-
tutornya love banget pokoknyaa gatau harus ngomong apalagi. masih banyak banget dan susah kalo disebutin semua satu-satu, 
tapi cuman pengen bilang thank you zen for existing
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Haliza Azzahra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@halixahra

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Adab dan Humaniora - Bahasa dan Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zen ngebantu bangett buat gue belajar sbm! Jujur gue baru niat banget belajar pas 1 bulan sebelum sbm:") tapii karena cara 
penyampaiannya zen itu simpel dan bener2 dari konsepnya, jadi mudah banget dimengerti. Thanks, zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Opi Riski aprillianti

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@pi_441

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | pendidikan sejarah

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas keguruan - jurusan pendidikan sejarah
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Respondent skipped this question

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

Respondent skipped this question

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dhita Ardhia Yuliana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dhtrdh

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dhtrdh

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jendral Soedirman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu dan Budaya - Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pake zenius meski dari 0 materinya masuk semua, padahal ga ada bimbingan dari teman atau guru, biasanya kalo ga 
paham nanya nanya tapi di zenius aku bisa langsung paham :D dan lagi pembawaannya enak dan tidak ada tugas yang menuntut 
jadi itu terserah sama diri masing masing dan menurutku itu menarik karena belajar bisa lebih santai tanpa harus mengejar target 
dari bimbelnya, pokoknya suka deh sama zenius! :) padahal aku lintas jurusan dari mipa ke ips :D Terimakasih zen :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Aqshal Muhammad Arsyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@aqshalmuhammad_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gak pernah ngerasain serunya belajar karena selama ini gak pernah (atau jarang) ketemu guru sekolah yg ngajar sampe ke dasar 
banget, bahkan sampe memantik rasa ingin tahu, bahkan seringnya, curiosity gua sering 'dimatiin' sama guru2 sama jawaban 
"emang udah dari sononya".

Sejak kenal zenius, walopun cuma bentar, tapi zenius berhasil ngebuat curiosity gua balik lagi, dan gua beneran bakal nyaranin 
zenius ke adek2 kelas, supaya mereka tau kalo ternyata ada pendidikan kaya ini di indonesia.

Terimakasih banyak, zenius.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Adiyat Wira Negara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@adiyatWN

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@adiyatwiranegara

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Nuklir
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue udah pake Zenius sejak kelas 10 SMA, gue tau belajar disitu rasanya enak, tapi entah kenapa nggak pernah serius belajar dari 
situ. Nah, mulai kelas 12 gue mulai nih pengen belajar serius di Zenius. Tapi lagi-lagi, mungkin karena kesibukan di kelas 12, gue 
jadi nggak fokus belajar di Zenius. Hasilnya? Well, gue nggak diterima di jalur SBMPTN dan UM di UGM, Unsoed, dan Undip.

Setelah bersedih untuk beberapa hari, akhirnya gue putuskan untuk ambil gap year sambil belajar Zenius, Alhamdulillah ortu juga 
ngasih izin. Btw selain Zenius, gue nggak ngambil bimbel yang lain.

Zenius itu bener-bener bantu gue dalam belajar! Gila keren lah! Selain bantu gue belajar untuk SBMPTN, zenius juga membuka 
pikiran gue jadi lebih terbuka, kayak apa sih esensi belajar itu? Apakah kita belajar ini cuma buat cari duit? Jadi belajar di Zenius 
tuh hasilnya buat jangka panjang, nggak cuma buat SBMPTN aja (meskipun awalnya sih emang buat ini hehe).

Gue bikin jadwal belajar sejak Agustus 2018 sampe mendekati UTBK, belajar konsep dan ngerjain soal hampir tiap hari meskipun 
cuma 5 soal per mapel dan tentunya diiringi doa kepada Allah. 

Waktu 3 hari sebelum UTBK yang pertama gue kena demam, mungkin gara-gara sering begadang wkwkkw. Syukurlah waktu H-1 
demamnya udah mendingan dan gue pergi ke Jogja buat UTBK di UGM (lagi, balas dendam ini haha), Alhamdulillah waktu hari H 
demamnya udah hampir sembuh dan ketika ujian gue nggak ngerasa pusing. Gue kerjain semaksimal yang gue bisa waktu itu, 
karena tahun lalu udah pernah SBMPTN jadi tahun ini lebih tenang, mungkin yang bikin kaget itu adalah penambahan jumlah soal 
dan waktunya yang sedikit. Dan karena tiap hari ngerjain soal di Zenius, gue juga nggak terlalu kaget tiap lihat soal UTBK, nggak 
kayak tahun lalu. Buat UTBK yang kedua, kondisi tubuh sehat, tapi sayang hasilnya nggak lebih baik dari UTBK yang pertama.

Dan akhirnya, Alhamdulillah usaha dan doa selama setahun itu terbayarkan dan gue diterima di Teknik Nuklir UGM!! :D
Semoga ini adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan buat gue. Aamiin
Terima kasih ya Allah, Ortu dan temen-temen gue yang selalu doain dan dukung gue selama ini, dan yang terakhir thank you 
Zenius udah nemenin gue belajar selama gap year satu tahun ini! I LOVE YOU!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alfiah Zahrah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Alfiah_zahrah

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@piaxpaca18

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sastra Cina
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Oke. Gue anak Timor. Gue dari NTT tepatnya di Kota Atambua. Tau Zen dari SMP dan langsung langganan tapi ya gitu ga terlalu 
rajin kalo ada materi yang ga ngerti di sekolah baru Gue buka di Zen wkwk. 

SMA IPA, UN 2018 biologi nilai lumayan (Alhamdulillah thx Zen!) Tapi gue pindah haluan ikut ujian SBM SOSHUM 2018 dan ga 
lulus (JELAS YA karna belum pernah nyentuh materi IPS sama sekali) ohiya SNMPTN 2018 gue ambil Sastra Rusia dan ga lulus 
juga eheheh.

2018 gagal, ga niat mandiri karna ga punya biaya. Abis tes SBM langsung buka materi Geografi SBMPTN dan mulai. Belajar tiap 
malam sambil kerja. 

Bulan januari males-malesan sebulan ga belajar, bulan februari ngambis sampe D-3 tes pertama (13 April 2019). Tes sekali doang. 

23 April 2019 nilai keluar Alhamdulillah skor rata-rata 619

Bulan juni awal langsung daftar SBM pilihan 1 Universitas Brawijaya - Sastra Cina and Alhamdulillah kemaren langsung lulus di 
sana :).

Gap-year itu Everything's ok kecuali kalau ada om & tante kalo ketemu di pasar atau pas lebaran "kuliah dimana sekarang?", "Loh 
kenapa?" , "kan sayang waktunya", "emang pasti lulus?". 

See? 
"Mereka ragu, jadi Aku mundur selangkah dan melompat :)"
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rais Vaza Man Tazakka

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@raisvaza

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@raisvaza

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue sebenernya udah pernah liat zenius di internet sejak sekitar 2014. Pas pertama liat websitenya gue tertarik. Tapi karena dulu 
gue takut akan penipuan online, gue khawatir kalo zenius juga bisa jadi penipuan (maap zen wkwk). 

Singkat cerita, gue lolos SMA tapi engga lolos di SBMPTN 2017. Karena gue emang pengen kuliah di ITB, gue putusin bahwa gue 
bakal ikutan SBMPTN lagi. 

Dalam perjalan gue mengejar ITB di tahun 2018, Ada temen gue yang lagi langganan zenius. Inilah pertama kali gue ngerasain 
belajar sama zenius. Temen gue minjemin akunnya ke gue. Dan ternyata, waaahh, zenius emang gookksss. Gue langsung mikir 
"coba aja dari SMA gue make zenius". Soalnya beneran, di zenius tuh kita diajarin konsepnya. Tapi emang di 2018 gue masih 
belum lolos. 

Akhirnya, gue langsung beli akun zenius, segera setelah gue gagal di SBMPTN 2018 (sekitar bulan September 2018). Dan luckily, 
SBMPTN 2019 lebih menekankan konsep. Akhirnya, alhamdulillah, gue tembus STEI ITB. 

Makasih zen buat ilmu dan strateginya. Makasih atas segalanya selama setahun lebih ini! Semoga ke depannya makin maju dan 
bermanfaat untuk banyak orang!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

puspita dian pratiwi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@puspitaadiann

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Gizi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

belajar di zenius bener2 bikin nyantol. pengajar pake analogi sederhana biasanya kehidupan sehari2 jd mudah dipahami. disini 
ngajarin konsep, bukan tipe soal. jd mau soalnya sesusah apapun tetep bisa ngerjain karna udh paham pelajarannya. saya anak 
ipa, utbk saintek, belajar mapel ekonomi kelas 10-12 dalam waktu 2 minggu alhamdulillah paham dan lolos polines tata niaga. 
alhamdulillah sbm juga lolos. terimakasih zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nur Elisa Batubara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@coalisaa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Keren parah sih nih zenius. Beruntung di Indonesia ada zenius dan gua ketemu zenius, kalo ga ketemu gatau deh ya bakal 
sesuram apa gua menjalani pendidikan kedepannya hehe. Gua alumni, gua gap year karna ga minat sama jurusan sebelumnya jadi
ga gua ambil. Gua juga lintas jurusan, awalnya yg ga punya banyak gambaran tentang mapel soshum pas gua belajar di zenius 
ternyata tuh pelajaran asik gila semua. Gua yg tadinya buta peta bumi dan ignore wkwk jadi sering cari-cari posisi wilayah di peta. 
Thank you so much zenius! Thanks juga buat para tutor-tutor yg keren parah!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Santika Isnaeni Agustin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@santikaisn_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@santikaisn

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan IPA - Jurusan Statistika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius tuh canggih parah! Waktu guru ngasih soal ulangan yang susah dan gaada di buku, di zenius ada pembahasannya. Lengkap
deh materi zenius

202 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Shafira Izqiva R

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ivi.zqv

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ivi.zqv

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Psikologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku pake Zenius dr kelas 11. Hal pertama dari Zenius yg menurutku menarik banget adalah aku tau Zenius bukan dari iklan Zenius 
di IG atau platform lain, melainkan dari testimoni pengguna2 yg ngerasa puas sama Zenius di sebuah OA line gituu, ehehe. Mtk jd 
pede sama Bang Sabda, kim jd bener2 ngerti sma Bang Yoki, Bang Pras dan Bang Ijul yg bikin biologi jadi ngga hafalan! Terus 
Bang Wisnuu aku ngefans banget!! Setelah dengerin rekamannya selama 2 minggu fisika aku naik drastis dari 511 jadi 754 aah 
alhamdulillah hepii! Makasih banyak tutor2 onlenku. Kalo jenuh belajar biasanya aku mampir ke Zenius Blog karena bacaannya 
keren2 parah, penulis favoritku Kak Marcel sih kalo bahas perang dunia ringan bgt bahasanya sukaa! Btw aku suka bgt video 
ucapan selamat UTBK-nya, kalo capej b

204 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Aisyah Muthmainnah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ai_sya_hm1

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Sastra Inggris
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Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Biasa aja

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nadya Arifia Putri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Gak punya kak hehe

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nadyarifia_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Semarang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Pendidikan - Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
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Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sebelumnya mau ngucapin terimakasih banget buat Zenius hehe..
Pengalaman jadi member Zenius Xpedia 2.0 emang seru abisss. Buat aku yg lintas jurusan & gap year zenius ngebantu banget. Yg 
dulunya gak tertarik sama sosiologi dkk, sekarang jadi sadar kalau pelajaran soshum itu penting. Kurang lebih waktu setahun 
setelah gagal SBMPTN 2018 gak sia". Tamparan keras dari pengalam tahun lalu ditolak PTN sebanyak 5 kali, ngebuat aku sadar 
kalau cara belajar aku dulu banyak kesalahan. Beruntung banget bisa tahu produk Zen dari baca-baca artikel di google. Sekali lagi 
Thank you Zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Haura Maulidianawati

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hauramaulidi

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hauramw

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gajah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Psikologi
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Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!
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Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Widiiiiiiiiiw zenius gewlak, awal2 yaaa pakai zen tu baru bulan apa setelah dianggurin wwkkwkwk tp habis itu ngrasa butuh banget 
buat fisika sama kimia soalnya aku bodo banget di situ wkwkwkwk. Gilz kimia langsung paham doooong h-1 ulangan tuh jadi kayak 
pede gitu buat ulangan. Lanjooot buat belajar fisika widiiiiw so simple bebiw penjelasannya, emang si materinya gk seabrek yh 
dikasih guru tp sangat membantu. Yg paling aku inget itu yg relativitas, superman gendut kalau terbang ha itu! Nah teruuuuus buat 
sbm baru mulai megang eko tuh yaaa desember kali ya kalau gk salah. Baru dikit siiiiii tp asiiik. Langsung dah tu nyatet sok rapi sok 
iye �
Lanjoooot habis itu yaaa dengerin2 zeni teruuus catet terooooz blm kerjaij soal2 tuuu masih bljr pasif 
Sampai alkhirnya gatau bulan apa, udah deket pokoknya baru tu print soal2 zeni yg ternyata buanyak bangeeeet tp seruuuu 
soalnya jeasinnya juga seru apalagi setelah ada aplikasi �
Dan gw bangga soalnya gk les! Cuman berduaan sama zeni aja ya gaaaak 
Sempet sih minder sama temen yg mau masuk psiko juga linjur tp dia bimbel di inten, kan itu terkenal manjur banget lah yaaa
Tp aku kayak yg yaudah laaaaah gaada duit juga dan bukan tipeku
Nah ngomongin tipe niiiih, aku bukan yg suka duduk manis berjam-jam perhatiin papan tulis trus kudu wajib manut jadwal :v
Aku yg bebas pokoknya susah diatur belajar juga kudu mau dari dalem sendiri, kalau enggak ya gk masuk samsek kan sama aja 
ken yaaaaa
Sebenernya nilai utbk ku enggak yg bagus2 baget tp alhamdulillah, utbk kedua pun turuan wkwkwwk soalnya gk belajar lagi hyaaaa
Oiyaaa UN aku juga belajar murni dari zen doang h-1 lagi wakz, mon maap jangan ditiruuuu hasilnya mayan laaaah rata2 8  
sempet ngira mtk bakal remed :"
Nah teruuuus waktu itu aku lagi misi berbagi gitu, objeknua termasuk zeni ini. Aku share akun zeni ini ke temenku yg butuh gak les 
juga tuuuh, sama kalau kayak di twittah gitu kan sering tuuuu, niatnya biar bsk dimudahkan sama Allah hihihi
Kalau ada yg pinjem mah sok aja atuh, biar rasain mantepnya zeni tu macam apa �
Aku pun bsk kayaknya rencana mau ngajar2 juga berbekal zeniiii, adekku juga mau aku ajarin lewat zeniiiiiw yeaaaay
Intinya zenius tu terbaaaaek sebaik2 bimbel onlineeee, oh iya setelah aku pakai zeni trus nyiba gitu kaan punya temen yg kayak 
RG dan Quip tu rasanya beda wkwkwk kayak udah klop banget sama zenius tercintah sepanjang masa
Aku suka slogan(?) yg belajar berkelanjutan, yak bener banget jadi kayak yg aku suka belajar dalam artinya mempelajari banyak 
haaaal karna itu seru yeay. Trus juga kata bang sabda, kalau lo itu progamer diri lo sendiri. Gila siiii itu langsung, ah bener banget 
woooooy. Oiya trus juga nyeseeeel soalnya semua vid zen blm aku liat wkwkwk
Habis ini mau habisiiiiin sekalian buat selingan garap tugas ospek.
Intinya makasih banyak zeniiiii tutor tutor zeniiiii tercinta tersayang terkasiiiih walaupun gk keliatan wajahnya tp cintaaa 
pokoknyaaaaa
Semoga zenius makin mendunia hihihi semakin dikenal dan gk kalah okceeeey
Sukses selalu buat zeniiiiii ditunggu selalu fitur2 dan karya terbarunya untuk mencerdaskan anak bangsa ��
Oh iyaaa tencuuuu buat video oenyemangat utbk nya, sangat membuat aku pd!
Oh iya selamat menikah bang sabdaa �
Sehat selalu tutooor, kalau yg lagi viral tuuu i love you 3000
*bsk kalau dah gedhe rencana mau kerjasama sama zeni �
** Maaf banyak yg typi
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Shania Asa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@shaniaasa

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@shaniaasa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Sains dan Matematika - Statistika

#106#106
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 10, 2019 7:02:58 AMWednesday, July 10, 2019 7:02:58 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, July 10, 2019 7:19:04 AMWednesday, July 10, 2019 7:19:04 AM
Time Spent:Time Spent:   00:16:0600:16:06
IP Address:IP Address:   61.94.211.23061.94.211.230
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius tu mantapnya pake banget.. Aku pake dari kelas 11 dan Alhamdulillah pelajaran di sekolah kebantu banget apalagi aku 
engga pakai bimbel. Sampe aku rekomendasiin zenius ke temen temen yang lain, terus setelah mereka coba katanya nyesel ikut 
bimbel mahal soalnya zenius aja udah lebih dari cukup . Thankyou ya zen, sudah menemani masa masa SMA ku. Sukses 
teruss!!��
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ancilla Renya Damarasri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dakroro

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@Ancill_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Keperawatan - Keperawatan

#107#107
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 10, 2019 7:22:45 AMWednesday, July 10, 2019 7:22:45 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, July 10, 2019 7:31:40 AMWednesday, July 10, 2019 7:31:40 AM
Time Spent:Time Spent:   00:08:5500:08:55
IP Address:IP Address:   110.76.148.73110.76.148.73
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku seneng banget pake zenius. Cara ngajarnya jelas dan bisa diulang ulang. Bisa diskusi sama temen temen yang pake zenius 
juga. Terimakasih banyak Zenius, bang Sabda, dan tutor tutor lainnya. Semoga Zenius makin sukses <3
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muadz Muharrikulummah Hizbushabar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Useless_Jack

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@uselessjackofficial

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Matematika

#108#108
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 10, 2019 7:36:56 AMWednesday, July 10, 2019 7:36:56 AM
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Time Spent:Time Spent:   00:12:4600:12:46
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Biasa aja

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Haha, sebenarnya saya untuk UTBK gk belajar, karena saya tau soal tes yang diedarkan online pasti beda dengan yang diberi. 
Strategi saya itu cari pola dalam penerimaan dalam PTN yg diinginkan, dan lihat faktor/nilai apa yg diprioritaskan. Belajar dan 
research tentang fakultas, jurusan, dan PTN yg akan kamu daftar, lihat apa yg diinginkan dari PTN tersebut, dan tingkatkan bagian 
itu, semoga setelah semua usaha itu, nanti akan muncul hasil terbaik!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Hanifah Baihaqi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Hanifah_B

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hani.baihaqi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Jurusan Sastra Jepang
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Matdasnya gila banget sumpah! Meskipun nilai mapel yg lain aku bagus, dulu aku tuh termasuk golongan yang sering remedial 
kalau matematika. Pas kelas 12 nyadar diri sbmptn depan mata, jadi aku nyicil materi  pake zen 3 bulan! Cuma kekejar matdas 
doang btw, soshumnya aku belajar sendiri. Soalnya aku di pondok zen, belajarnya gak bisa rutin, pake gadget/laptop terbatas 
bangeet. Tapi matdas zen itu ngebantu banget buat pahamin konsep matematika sma dan utbk. Alhamdulillah un matematikaku 
kali ini naik dan enggak kena kutukan "80" (nilai mtk tertinggi un sd smpku, haha). Matdas utbk kepala 5 sih, tapi bisa 
mengantarkan aku sampai kampus biru jogja :) Mantap, zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ivana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ivana_2432

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dulu aku cuman pake zenius kalau mau ulangan karena setiap aku bisa kerjain soal zenius pasti aku bisa ngerjain soal ulangan 
yang notabenenya lebih mudah daripada soal ulangan. Soal-soal yang ada di zenius benar-benar membuat kita memahami konsep,
jadi saat dibalik-balik pertanyaannya kita gak akan bingung. Buat belajar utbk recommended banget, aku yang pengennya lolos 
snmptn tapi gak kesampean akhirnya belajar buat utbk di zenius aja (mulai bulan Maret setelah US). Gak pake bimbel-bimbel lagi. 
Teori-teori yang diajarkan sangat berguna dan membantu saat mengerjakan soal. Sehingga aku bisa mendapatkan skor utbk yang 
cukup memuaskan untuk diterima SBMPTN 2019. Terimakasih zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ridha Salsabila Udayana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Sabilmqdm

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ridhasalsa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi Bisnis- Jurusan Manajemen
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku anak gap year, begitu tau udah gak di terima di ptn taun lalu aku langsung beli zenius untuk satu taun. Aku ngisi waktu setaun 
pakai zenius dan buku latian soal, semua soal di zenius aku print out dan di jilid buat jadi buku. Belajar dari basic skill di awal,buat 
aku jadi lebih fokus dalam belajar dan mengarahkan mindset diri aku sendiri. Keuntungan dari zenius adalah bisa dibawa kemana-
mana, tanpa perlu nenteng buku berat berat waktu liburan, aku masih bisa beljar dimanapun. Dan enaknya lagi soal-soal di zenius 
dibahas dengan rinci, sampe sampe aku hapal pembahasan tutornya :D. But ada hal yang aku rasa kurang, Kurang banyak 
soalnya. Aku udah dua kali mengulang semua soal mata pelajaran sbmptn zenius di bulan november, terus mengulang tujuh kali 
soal di bulan feb-maret. Tapi alhamdulillah zen, walaupun nilai total utbk ku tidak sesuai target, tapi hasilnya udh berhasil diatas 
ratarata jauh dan hampir memenuhin target aku. Dan alhamdulillah juga aku diterima di pilahan pertama aku di manajemen 
universitas airlangga. Aku terimakasih banget samazeni yang udh ngajarin aku soshum dari nol (linjur) dan karena zen, aku 
kecanduan sosiologi,ekonomi sama geo :D yahh walaupun zen belum bisa mengubah diriku untuk suka dan paham betul sejarah  
:D
Terimakasih bang sabda ❤️❤️. Tutor sosio tercintahhh yang bikin melek ❤️❤️❤️❤️❤.️ Masmas tutor geo ❤️❤️❤️. Kak wilona ❤️❤️❤️❤.️ 
Tutor  bahasa
Terimakasih pada zeni untuk satu tahun yang penuh cerita ❤️❤️❤️.
Semangattttt zen, semoga zen taun depan bisa masuk top 5 start up
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Luh Putu Agustania Devi Narayani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Devinarayanii

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas ekonomi - jurusan Akuntansi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Keren deh pokoknya, padahal linjur Tp ngerjain soalnya aku bisa, Nggk kalah sama yang Udh belajar 3 tahun tentang ini... Nggk 
sia" lah intinya ngeluarin uang untuk beli paketan zenius!!! So in love

225 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Isnaya Rozanisa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@isnayarzns

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@isnayarzns

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jenderal Soedirman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - Jurusan Agribisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pernah! Gue sama sekali ga bisa ngikutin materi biologi tentang hereditas di sekolah dan pas udah mendekati UAS gue panik 
sejadi-jadinya karena ternyata dr kisi2 guru gue bilang hereditas keluar 20 soal:))) dan gue inget ada zenius! Gue bener2 lgsg kejar 
materi dan gua sampe ganyangka sm diri gue sendiri gua bisa paham mateng konsep hereditas,sampe temen gue sendiri juga 
heran gue bisa ngerti secepet itu karna mereka tau gua paling gabisa di materi hereditas  dan finally alhamdulilllah bener zenn 
nilai uas biologi gua memuaskan� pengalaman epic menurut gue itu sih saat lo tau lu gabisa apa2 tp ada hal yg bisa buat lo bisa 
dan lo bakal seneng bgt❣ kalo untuk utbk galain dan gabukan gue balik lg ke lo zen dan alhamdulillah hasilnya gue lolos pilihan 
pertama sbmptn 2019!� thanku zenius xx
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alnavi Azzahra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nvi_azhr

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alnaviaz

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Sastra - Desain Komunikasi Visual
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dulu waktu ngerjain soal matematika itu bingung setelah tahap ini terus gimana. Waktu aku belajar materi Postulat dasar dari situ 
aku mulai paham dan selama ngerjain utbk itu ngebantu banget. Terus dari zenius aku itu sukanya belajar materi ekonomi. 
Penjelasannya gamblang banget apalagi pas bagian GDP real, BEI sama permintaan dan penawaran. Thanks Zen udah bikin 
belajar aku jadi lebih mudah :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nabila Suci Andini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nbilaand

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nabiland27

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Psikologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius adalah bimbel online terbaik, bisa bikin pelajaran sesusah apapun jadi pelajaran yang paling favorit banget, sepuas itu pake 
zenius. Nyesel banget kenapa ga dari sma kelas 10 pake zenius. Gue berharap zenius bakal terus ada untuk memperbaiki stigma 
anak muda bahwa belajar seenak itu apalagi kalo pakai zenius. Terimakasih banyak zen. Sukses terus yaaa!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ni Putu Listya Devi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Devilisty1

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@listyadev

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pendidikan Ganesha

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Pendidikan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku baru gunain zenius bulan Maret untuk persiapan UTBK. Saat SMA aku jurusan IPA dan UTBK ngambil Soshum (alias lintas 
jurusan), sebenernya aku niat untuk lintas jurusan dari kelas 11, awal kelas 12 pun aku udah beli buku untuk persiapan UTBK (yg 
waktu itu namanya masih SBM). Tapi buku itu rasanya susah banget dipelajarin, apalagi aku anak lintas jurusan, akhirnya aku 
ketemu sama zenius yang waktu itu lagi promo, lalu aku daftar jadi member di bulan Maret (di tangal tua). Awal pake zenius aku 
buka materi-materi yg aku penasaran aja, nah setelah pengumuman SNMPTN disana aku dinyatakan ditolak, sedih banget 
rasanya, bahkan aku selama 3 hari berturut-turut setiap malem nangis meratapi nasibku. Tapi setelah itu aku gak mau pernyataan 
'maaf' tertera lagi untukku di pengumuman SBM, akhirnya aku berusaha sekuat-kuatnya, belajar maksimal 10 jam dan minimal 4 
jam sehari. Setiap pagi, setiap aku bangun, aku langsung buka Zenius dan nonton vidionya, rasanya belajar jadi enjoy banget, 
pembahasannya ringkas, lengkap, gak bertele-tele dan pastinya seru abis (bikin penasaran terus :v ). Aku juga bikin catetan 
supaya lebih paham materinya (ternyata catetanku itu bisa dipake temenku juga untuk belajar materi tes Poltek hehehe), selain itu 
aku juga jawab-jawab soal-soalnya yg buanyak banget (gak bakal kebahisan soal dehh :v ).
Pertama kali UTBK nilai aku standar banget, bahkan tergolong kecil, lalu di UTBK kedua nilaiku naik sedikit (masih bisa dibilang 
standar (tapi lumayan lah). Dengan nilai UTBK aku yg segitu, aku harus bener-bener mikirin jurusan yg tepat dan aku suka, 
akhirnya aku memutuskan untuk daftar SBM dengan apa yg aku yakini saat itu. Saat pengumuman SBM tiba, tanganku bener-
bener gemetar untuk buka hasilnya, dan ketika aku buka, sumpahhh luar biasa bahagia rasanya, kata 'selamat' tercantum disana. 
Jadi aku bersyukur banget udah ketemu dan make zenius (walaupun cuma 3 bulan), untukku yg anak linjur dan gak tau apa-apa 
tentang geografi dan sosiologi, aku seneng banget bisa enjoy belajar itu.  Ohh iyaa, aku juga gak ada persiapan belajar untuk UN 
(belajar H-1 aja), tapi berkat zenius, aku bisa dapet soal-soal yang lumayan banget buat dipelajari H-1. Hasil UN ku juga lumayan 
(menurutku �). Pokoknya thanks bangett buat zenius, udah nuntun aku sampai sejauh inii, Love youu���
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Made pringgondani ade winangun

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dani_adewinangun

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas negeri malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas teknik-jurusan pendidikan tata busana
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Asik seru gk bosenin
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Neneng Imas Nurjanah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@NenengIN_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nrjnahneneng_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - jurusan Agroteknologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Hmm, pokoknya semenjak aku kenal zenius, aku jadi tau esensi dari belajar. Bukan sekedar menghapal rumus, tapi memahami 
konsepnya. Konsep paling penting. Pokoknya banyak deh yang aku dapetin semenjak belajar sama zenius� makasih banyak 
zenius�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dheanita Nissrina Andini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dheanissrina

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar di Zenius enak banget karena kita bisa nentuin sendiri waktu belajarnya. materinya juga bener-bener lengkap dan diajarin 
konsepnya dari dasar banget. karena sering nonton video zenius dan ngerjain soal-soalnya, waktu UTBK kemarin jadi lebih bisa 
ngerjain karena udah paham konsepnya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ratna Dewi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jenojjang_00

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@radew.jpg

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mulawarman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pakai zenius memang asik karena serasa diajarin sama teman sendiri. Tiap diajarin satu materi gak langsung dikasi rumus doang 
tapi memang benar-benar dikasi tau konsepnya. Pokoknya belajar bareng zenius gak pernah ngebosenin, duh aku jadi kangen 
sama kotak dan segitiganya Bang Sabda. Thanks a lot ya Zen!!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Komang Bayu Arya Putrawan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@bayyuarya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknologi Industri
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar bareng zenius tuh bikin lo ngomong " anjir ternyata gitu yak " seumur hidup jadi siswa, aku gak pernah sampe ketagihan 
buat belajar, kayak ketagihan main game mobile. Awalny belajar hanya buat nilai,uts,uas,un dan yang lainya tapi sekarang jadi 
belajar bukan hanya sekedar untuk nilai aj tapi lebih ke upgrade diri, mengenal dunia, bikin penasaran ke semua hal, seru sih. 
Thank you lah zenius kalo gak tau zenius mungkin sekarang gak pd nyari ptn favorit
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nasal Auni Rabbina

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@efekfoto

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

nasallarr

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Jurusan Agribisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Untuk Gue yang benci banget sama Fisika worth it banget si gua jadi lumayan suka ama fisika gara2 Zen, hmm yang biologinya 
dong zen kurang lengkap bgt.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

M. Ardiyan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

ardi_m16

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Tidar

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknik Mesin
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pake zenius itu bener2 membantu banget. Belajarnya enak lebih kekonsepnya, jadi lebih mengerti dan ga mudah lupa. Thank you 
Zenius:)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Shafara Arifah Phalevi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@shffrap8

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@shafaraaphlv

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

FAKULTAS PSIKOLOGI
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dari zen aku belajar ngejar materi un&sbmptn, tutornya enak banget njelasinnya. Makasihh zenn❣
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Eifellyne Jovanca Bandi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@eifellynee

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius bener-bener ngebantu gue sebagai anak akselerasi untuk mempersiapkan diri dengan baik menjelang UTBK. Zenius 
nemenin gue belajar 24 jam dan selalu ada. Sampai pada akhirnya gue diterima di FH UI. Thank you Zenius! ❤
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhamad Ikbal Dewantara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ikbaldewantara

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Komunikasi - Jurusan Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Materi yang diajarkan di zenius itu konseptual banget, jadi bakal bener-bener paham dan inget di kepala. Selain itu, kelebihan 
zenius adalah waktu belajarnya yang fleksibel, jadi bisa belajar dimana aja dan kapan aja menyesuaikan sama kegiatan sehari-hari.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Winona Denisha

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@winonadnsh

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@winonadnsh

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan (FADP) - Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jujur, belajar paling enak dan paling gampang dimengerti buat saya itu dari Zenius. Saya orang yang gampang bosen belajar. 
Penjelasan konsepnya juga pas dengan soal yang muncul saat UTBK. Terima kasih banyak Zen! Semoga makin banyak anak-anak
yang terbantu dengan belajar di Zenius☺
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Aji Widiatmoko

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@aji_wm

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ajiwidiatmoko3@gmail.com

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknologi Produksi dan Industri - Teknik Telekomunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

zenius bener-bener ngerubah pola berfikir tentang belajar, dulu ngapa sih belajar mtk sama fisika orang nggak bisa buat ngitung 
gorengan apalagi kimia bikin keracunan wkwk, eitss setelah aku nonton video zenius sekarang aku jadi tau manfaatnya, zenius 
juga ngajarin kita dari dasar banget sampe bener-bener ngerti bahkan konsep trigonometri masih nempel di kepala..
btw aku gap year, jadi aku sering banget denger zenius learning sebelum tidur supaya tetep semangat buat lanjut kuliah.
big thanks zen :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nur Maulida Khasanah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nmkha_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nmkha_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Peternakan dan Pertanian - Jurusan Agribisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Nyesel sih ga pake Zenius dari dulu
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dorothea Anjani Dawolo

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@d.rthea

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik - Hubungan Internasional
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius ngajarin bener" secara konsep, dulu pas pelajaran ekonomi di kelas mesti ketiduran. sekarang udah banyak paham sama 
materi" di UTBK. Zenius bener" bikin aku mau #BelajarBerkelanjutan
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Teti Kristiajiningsih

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tetikrist

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tetikrist_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pake zenius ngebantu banget buat aku yang gap year sambil kerja♥ ️ karena bisa belajar meski gak harus ada buku sama 
pensil. Cuma butuh hp sama headset doang buat belajar sambil jaga toko hehehe. Thank you, Zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Mutiara Sinta Rahma

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Gak punya 

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@mutiarahm_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pake zeniusss mantap abis, langsung nyantol.. dan bahasanya udah kayak temen sendiri.. jadi gampang masuk pelajarannya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Kurnia Indah Tri Hapsari

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kurniaindaht

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@kurniainn

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

MANTAP JIWAAA ZEN!!
sy dulu bener2 gatau dasar kimia biologi fisika waktu sma karena sekolah cuma berangkat-pulang gitu teruss akhirnya sadar apa 
mau kyk gitu teruss? akhirnyaa kls 12 dibeliin voucher zen, trus masih agak males2 gitu bukanya jd ga setiap hari...dan sbmptn 
2018 gagal :'( trusss mutusin buat belajar serius beli voucher lagi dong  selama setahun itu mencoba bener2 memahami yg blm 
paham dan banyak2 latihan soal dr kamu. Alhamdulillaaah dpt UGM tahun ini  dan Alhamdulillaaah bisa bikin orangtuaku 
bahagia seneng bgtttt. thanks zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Radya Ratih Hanum

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@radyaratih

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@radyaratih

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pembangunan Veteran Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial Politik - Jurusan Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Kalo bisa gua bilang, Zenius itu penyelamat gua banget.

Gua lulusan tahun 2018 yang ga keterima SNM, SBM dan semua UM yang gua ikutin. 
Akhirnya gua mutusin buat gapyear, tapi itu juga gua ga langsung fokus belajar, gua masih terpuruk karena ga keterima dimana 
mana.
Akhirnya awal Maret gua langsung beli voucher zenius 6 bulan dan langsung ngatur jadwal belajar perhari. 
Sebulan kemudian gue utbk pertama tanggal 13, gara gara zenius soal soal soshum jadi berasa gampang, padahal taun lalu gua 
gatau apa apa. Pas pengumuman hasilnya nilai gua masih belum memuaskan, akhirnya gua kebut lagi belajar buat utbk ke 2. Pas 
pengumuman utbk 2, Alhamdulillah score gua jadi naik 110 poin :") 

Dan akhirnya pas tanggal 9 Juli kemaren, gua keterima di pilihan pertama sbm gua. Thank you, Zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Fairuz El Mechwar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@fairuz180501

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@fairuzelmechwar

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

1. Penyelamat Ujian Semester 5
- gue ga masuk sekolah dari bulan Juli sampai Agustus karena ada lomba. Bulan September sampai Oktober gue kepanitiaan 
lomba, jadinya masuk cuman buat ulangan doang. November gue 3 kali dipanggil guru karena absensi gue yang parah banget. 
dengan zenius, gue ngejar materi 6 bulan dalam 1 malam (H-1 Ujian) per mapel ujian. Alhasil, gue peringkat umum sekolah.
2. Penyelamat UN
-kelas 10 dan 11 gue selalu skip mtk, cuman masuk pas ulangan doang. gue ngejar materi un mtk 3 tahun dalam 1 bulan dengan 
ngandelin buku detik2 + zenius. Hasilnya, nilai un gue tertinggi ke 3 seprovinsi
3. UTBK 1
-mulai fokus belajar dari desember 2018 dengan nyicil2 materi. UTBK 1 dengan modal zenius 4 bulan, tanpa bimbel, alhamdulillah 
gue keterima hukum ugm
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

IQBAL ROHIM AL FARISI

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

ga punya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@iqbalralfarizi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu sosial dan politik - Ilmu Hubungan Internasional
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

ok kenalin gw saya iqbal rohim al farizi gw lulusan 2016 ,wah gw angkatan tertua di sbm 2019 :(( ok lanjut aja  ,perjalanan gw untuk 
menggapai kampus impian UNIVERSITAS INDONESIA bersama zenius, ok mulai aje dulu ditahun 2016 gw gada perisiapan banget
di sbmptn asal2lan pokonya, dan alhasilnya gw gagal :( , sedih pasti tapi ga sedih2 amat karna pas tahun itu gw gak niat2 amat 
kuliah,, gw langsung mulai kerja di tahun 2016 karna biaya ekonomi keluarga gw yang lagi kurang,dan gw juga kerja buat bantuin 
biaya sekolah adik gw, ampe bulan desember gw kerja dan dibulan desember gw mikir dalam hati, ko gw tertarik pengen kuliah 
ya??
karna dulu gw mikir kuliah itu mahallll tapi gw browsing info2eh ternyata ada beasiswanya ,yaampun gw mulai semngat lagi nih, 
langsung gw persiapin nih buat sbmptn 2017 gw beli buku tebel di gramed, gw belajar soal2 doang , setelah mau pendaftran gw 
binggung mau pilih univ mana, gw seacrh dan gw liat ada univ yang menarik perhatian gw ,yaitu UI ,gw mulai jatuh cinta pas ada 
acara di depok ga sengaja lewat UI dan gw liat atmosfer disana cocok banget, terus landasan gw kuliah juga karna faktor ekonomi 
gw punya 2 adik,masih pada sekolah,dan gw pun dengan kuliah ingin seenganya ngebantu dalam hal financial, ok gw putuskan 
pilih UI, tapi gw binggung jurusannya, awalnya sih gw tertarik hal2 yang berkaitan dengan internasional,dan gw pngen banget jadi 
duta indonesia sejak dibangku smp,cuman dulu gw minder, tapi ya sekarang jga ttp minder gw,tapi gpplah gw ambil HI-UI gila 
pilihan tinggi banget ga abis pikir gw,,setelah H-1 gw mulai panik , gila gw gabisa ngisi, karna belajar gw kaya masih kurang gitu,,, 
lanjut di pengumumman akhirnya gw dapat kata MOHON MAAF ,,gila gw ditolak 2x :(( gw ikut simak dan hasilnya MOHON MAAF 
juga, gila sedih banget ,kali ini gw beneran galau banget, gw merenung lama, tapi ngeliat keadaan ekonomi keluarga yang 
pas2san, karna bapa gw sendiri hanya seorang pedangang lontong keliling,apa daya gw yang bermimpi setinggi langit,, dan 
akhirnya gw kembali ke dunia kerja pas 2017 , sebulan dua bulan,pikiran masih menghantui gw,dan gw merenung lagi ,dan 
akhirnya gw dapat hidayah, kalau gw menyerah gimana nasib keluarga gw, dan pada akhirnya gw mulai start belajar lagi bulan 
septermber 2017 , gw kerjain semua soal2 yang tebel itu gw ulang2 ampe pas januari 2018 gw ikutan TO ,dan tau ga hasilnya gila 
cuman dapet 19% :(( sad banget belajar berbulan2 cuman dapet segitu febuari gw ubah pola belajar dengan diselingi pake buku 
materi yang gw beli di gramed,, febuari gw coba to lagi alhmdulillah naik 20% wkwk gila sih cuman 1 persen ,waduh gw makin sad 
nih meskipun mau ngejar ui gw harus nembus di 50-60% gw mikir lagi ,mungkin ibadah gw yang kurang, gw rajinin ibadah,dari 
shlat 5 wktu berjamaah,shalat duha rutin dan tahajud juga , sampe pas h-1 gw mulai minder banget karna pg cuman nyampe 30% 
di setiap to, pas hari h gw gemeter karna ini TAHUN TERAKHIR GW YA ALLAH :"(( gw harus lulus gw harus banggain orang tua, 
gw jawab seadanya, dan di tahun 2018 banyak sistem perubahan nilai gw makin down aja dan pas hari pengumuman bener aja gw 
ditolak UI gw ditolak 3x dan itu liat penguman bareng bapa gw,gila nyesek banget liat bapa ngeluarin air mata pas gw ditolak, oh 
iya 2016 gw pilih UI juga karna gw pengen ui dari dulu,, ok lanjut cerita setelah penolakan yang ke 3x gw amat sangat sedih, yang 
sangat disedihkan nya tuh gw gabisa SBMPTN LAGI TAHUN DEPAN :"(( ,dan air mata bapa gw,gw merasa bersalah banget waktu 
itu,ngerasa gw ga berguna,gw ngecewain bapa gw mulu ya allah, gw merenung, gw harus apa, kalau kuliah di swasta bapa gw 
kaga sanggup :(( ,gw sering bertanya sama allah, ya allah kenapa gw selalu gagal,padahal gw rajin belajar,dan ibadah sesuai 
perintahmu, kenapa ???? gw sebagai cowo setiap shalat tahajud gw nangis mulu,, dan akhirnya gw bantuin bapa gw jualan 
lontong, lalu mungkin udah jalan hidup gw, gw ga sengaja pas lagi jalan gw nemu spanduk Program UJIAN PAKET C SETARA 
SMA,waw apa yang terlintas dipikiran gw, gw pakai ide gila gw gatau ini berhasil apa kaga,gw ikhitiar gw mulai tanya pembuatan 
ijazah paket c itu,dan gw curhat bilang ke admin nya karna gw adalah lulusan 2016 yang gagal sbmptn,yang mau ngulang tapi gada
kesempatan, dan akhirnya alhmdulillah banget itu bisa, jadi gw membuat ijazah baru lagi dan ijazahnya jadi 2019 ,otomatis gw 
punya 2 ijazah, dan alhmdulillah nya itu biayanya bisa dicicil mungkin ini jalan dari allah dan akhirnya kesempatan gw terbuka lagi, 
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untuk mengikuti sbmptn ke 4 kalinya hehe, gw sujud syukur karna ada masih diberi kesempatan dan akhirnya bulan agustus gw 
mulai belajar, tapi gw gamau gagal dan monoton lagi ko gw bljr ga pernah berkembang, dan akhirnya gw liat kisah perjuangan2 
yang keterima di UI dan rata mereka bilang pake ZENIUS apa tuh, ko mereka pada bilang itu, dan lalu gw penasaran gw buka web 
nya, apaan gini doang, eh pas iseng2 dilihat, gw puter tuh videonya dan akhir nya GILAAAAA ko nyaman bangett, Andaikan tau 
dari dulu gw mungkin ga kaya gini,, nah gw pikir gratis eh ternyata bayar,, nah lalu gw beli vocher tuh,dari hasil tabungan gw dulu, 
tapi gw belum puas karna ketergantungan kouta,dan gw liat ada XPEDIA 2.0 wow menarik juga , lalu gw coba tuh ,eh harganya 
sejutaan gtau brpa lupa, dan tabungan udah gada akhirnya gw lamar kerja dan alhamdulillahnya setelah masuk lamaran 2minggu 
gw di telfon suruh interview ,dan gw kerja tapi kerja nya gw cuman sebulan hehe karna trauma takut gagal lagi makanya gw fokus 
belajar, lalu dari hasil kerja gw beliin tuh XPEDIA 2.0 IPS dan btw gw anak SMK ya jadi gw gatau apa2 tentang ips :( gw rutin pagi 
siang malam, gw semakin hari semakin ketagihan bukanya, dan gw minta restu orang tua buat ikut sbm ke 4x alhmdulillah bapa gw 
ngerestuinn, seiring wktu berjalan gw ngerasa aneh ko gw belajar bisa senikmat ini, gw malah lebih kepo ,apapun yang gw gatau 
gw kepoin, dan gw belajar dari 5jam sehari ampe 16jam bahkan 20jam gila saking ketagihannya gw dengan zen ini, setiap hari zen 
selalu nemenin gw, pikiran gw terbuka , dan gw sangat beruntung bisa kenal zenius meskipun ditahun ke 4, gw lalui dan gw coba di 
TO offline pertama dan alhasil gila drastis pg jadi 45% ,wah gw makin menggila pake zenius dan sampe gw pernah dapet pg 65% 
wow zen lu bantu bnget gw, dan gw mikir ibadah juga harus dikencengin karna gw gamau lupa sama yang diatas gw rajinin tahajud 
tiap hari, duha,puasa senin kamis,dan baca al-qur'an , gila setelah ngejalanin semua ini hidup itu lebih berarti, masukan motivasi 
dari tutor zen, apalagi bang sabda gila gw terinspirasi banget sama beliau gw pengen kaya beliau, dan gw peduli dengan 
pendidikan indonesia, pantas aja pendidikaan indonesia tidak maju, karna kebanyakan cara belajar yang salah, seharusnya 
memakai KONSEP,KONSEP,KONSEP itu yang membatu gw banget ,dan akhirnya gw ikut sbmptn tahun ini diirubah jadi utbk, dan 
segala bntuk dirubah dan akhirnya gw tetep pilih UI dan gw agak optimis kali ini dan pas utbk gw mulai tuh kerjain soal,yang 
katanya soal HOTS tapi setelah gw dapet konsep malah lebih gampang,dan soal hots itu cocok bagi yg belajar pake konsep bukan 
hafalan,dan gw ngerjain dengan tenang, setelah likaliku penentuan nilai dan gila gw dapat nilai 830an wow gw ganyangka, dan 
akhirnya gw ikut cuman 1x utbk ,gw nunggu hasil pengummuman dan pada saat 9 JULI 2019
gw diterima di pilihan pertama Hubungan internasional UI gila men akhirnya perjuangan 4tahun gw membuahkan hasil ,bapa gw 
ampe teriak2 wwkw konyol juga dan gw ngerasa bahagia banget
pesan dari gw 'ZENIUS EMANG SESUATU YANG BIKIN GW BERPIKIRAN TERBUKA,DAN ZENIUS MENGAJARKAN KITA 
TENTANG ARTI PENTINGNYA ILMU PENGATAHUAN' gw gabisa ngomong apa lagi gw sangat berterimakasih kepada ZENIUS 
yang mengantarkan gw ke kampus impian ,tanpa loe gw jadi apa,, maksi sekali lagi sukses selalu ya zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

IQBAL ROHIM AL FARIZI

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga ada

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@iqbalralfarizi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu politik - Ilmu Hubungan Internasional
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

ok kenalin gw saya iqbal rohim al farizi gw lulusan 2016 ,wah gw angkatan tertua di sbm 2019 ( ok lanjut aja  ,perjalanan gw untuk 
menggapai kampus impian UNIVERSITAS INDONESIA bersama zenius, ok mulai aje dulu ditahun 2016 gw gada perisiapan banget
di sbmptn asal2lan pokonya, dan alhasilnya gw gagal  , sedih pasti tapi ga sedih2 amat karna pas tahun itu gw gak niat2 amat 
kuliah,, gw langsung mulai kerja di tahun 2016 karna biaya ekonomi keluarga gw yang lagi kurang,dan gw juga kerja buat bantuin 
biaya sekolah adik gw, ampe bulan desember gw kerja dan dibulan desember gw mikir dalam hati, ko gw tertarik pengen kuliah 
ya??
karna dulu gw mikir kuliah itu mahallll tapi gw browsing info2eh ternyata ada beasiswanya ,yaampun gw mulai semngat lagi nih, 
langsung gw persiapin nih buat sbmptn 2017 gw beli buku tebel di gramed, gw belajar soal2 doang , setelah mau pendaftran gw 
binggung mau pilih univ mana, gw seacrh dan gw liat ada univ yang menarik perhatian gw ,yaitu UI ,gw mulai jatuh cinta pas ada 
acara di depok ga sengaja lewat UI dan gw liat atmosfer disana cocok banget, terus landasan gw kuliah juga karna faktor ekonomi 
gw punya 2 adik,masih pada sekolah,dan gw pun dengan kuliah ingin seenganya ngebantu dalam hal financial, ok gw putuskan 
pilih UI, tapi gw binggung jurusannya, awalnya sih gw tertarik hal2 yang berkaitan dengan internasional,dan gw pngen banget jadi 
duta indonesia sejak dibangku smp,cuman dulu gw minder, tapi ya sekarang jga ttp minder gw,tapi gpplah gw ambil HI-UI gila 
pilihan tinggi banget ga abis pikir gw,,setelah H-1 gw mulai panik , gila gw gabisa ngisi, karna belajar gw kaya masih kurang gitu,,, 
lanjut di pengumumman akhirnya gw dapat kata MOHON MAAF ,,gila gw ditolak 2x ( gw ikut simak dan hasilnya MOHON MAAF 
juga, gila sedih banget ,kali ini gw beneran galau banget, gw merenung lama, tapi ngeliat keadaan ekonomi keluarga yang 
pas2san, karna bapa gw sendiri hanya seorang pedangang lontong keliling,apa daya gw yang bermimpi setinggi langit,, dan 
akhirnya gw kembali ke dunia kerja pas 2017 , sebulan dua bulan,pikiran masih menghantui gw,dan gw merenung lagi ,dan 
akhirnya gw dapat hidayah, kalau gw menyerah gimana nasib keluarga gw, dan pada akhirnya gw mulai start belajar lagi bulan 
septermber 2017 , gw kerjain semua soal2 yang tebel itu gw ulang2 ampe pas januari 2018 gw ikutan TO ,dan tau ga hasilnya gila 
cuman dapet 19% ( sad banget belajar berbulan2 cuman dapet segitu febuari gw ubah pola belajar dengan diselingi pake buku 
materi yang gw beli di gramed,, febuari gw coba to lagi alhmdulillah naik 20% wkwk gila sih cuman 1 persen ,waduh gw makin sad 
nih meskipun mau ngejar ui gw harus nembus di 50-60% gw mikir lagi ,mungkin ibadah gw yang kurang, gw rajinin ibadah,dari 
shlat 5 wktu berjamaah,shalat duha rutin dan tahajud juga , sampe pas h-1 gw mulai minder banget karna pg cuman nyampe 30% 
di setiap to, pas hari h gw gemeter karna ini TAHUN TERAKHIR GW YA ALLAH :"(( gw harus lulus gw harus banggain orang tua, 
gw jawab seadanya, dan di tahun 2018 banyak sistem perubahan nilai gw makin down aja dan pas hari pengumuman bener aja gw 
ditolak UI gw ditolak 3x dan itu liat penguman bareng bapa gw,gila nyesek banget liat bapa ngeluarin air mata pas gw ditolak, oh 
iya 2016 gw pilih UI juga karna gw pengen ui dari dulu,, ok lanjut cerita setelah penolakan yang ke 3x gw amat sangat sedih, yang 
sangat disedihkan nya tuh gw gabisa SBMPTN LAGI TAHUN DEPAN :"(( ,dan air mata bapa gw,gw merasa bersalah banget waktu 
itu,ngerasa gw ga berguna,gw ngecewain bapa gw mulu ya allah, gw merenung, gw harus apa, kalau kuliah di swasta bapa gw 
kaga sanggup ( ,gw sering bertanya sama allah, ya allah kenapa gw selalu gagal,padahal gw rajin belajar,dan ibadah sesuai 
perintahmu, kenapa ???? gw sebagai cowo setiap shalat tahajud gw nangis mulu,, dan akhirnya gw bantuin bapa gw jualan 
lontong, lalu mungkin udah jalan hidup gw, gw ga sengaja pas lagi jalan gw nemu spanduk Program UJIAN PAKET C SETARA 
SMA,waw apa yang terlintas dipikiran gw, gw pakai ide gila gw gatau ini berhasil apa kaga,gw ikhitiar gw mulai tanya pembuatan 
ijazah paket c itu,dan gw curhat bilang ke admin nya karna gw adalah lulusan 2016 yang gagal sbmptn,yang mau ngulang tapi gada
kesempatan, dan akhirnya alhmdulillah banget itu bisa, jadi gw membuat ijazah baru lagi dan ijazahnya jadi 2019 ,otomatis gw 
punya 2 ijazah, dan alhmdulillah nya itu biayanya bisa dicicil mungkin ini jalan dari allah dan akhirnya kesempatan gw terbuka lagi, 
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untuk mengikuti sbmptn ke 4 kalinya hehe, gw sujud syukur karna ada masih diberi kesempatan dan akhirnya bulan agustus gw 
mulai belajar, tapi gw gamau gagal dan monoton lagi ko gw bljr ga pernah berkembang, dan akhirnya gw liat kisah perjuangan2 
yang keterima di UI dan rata mereka bilang pake ZENIUS apa tuh, ko mereka pada bilang itu, dan lalu gw penasaran gw buka web 
nya, apaan gini doang, eh pas iseng2 dilihat, gw puter tuh videonya dan akhir nya GILAAAAA ko nyaman bangett, Andaikan tau 
dari dulu gw mungkin ga kaya gini,, nah gw pikir gratis eh ternyata bayar,, nah lalu gw beli vocher tuh,dari hasil tabungan gw dulu, 
tapi gw belum puas karna ketergantungan kouta,dan gw liat ada XPEDIA 2.0 wow menarik juga , lalu gw coba tuh ,eh harganya 
sejutaan gtau brpa lupa, dan tabungan udah gada akhirnya gw lamar kerja dan alhamdulillahnya setelah masuk lamaran 2minggu 
gw di telfon suruh interview ,dan gw kerja tapi kerja nya gw cuman sebulan hehe karna trauma takut gagal lagi makanya gw fokus 
belajar, lalu dari hasil kerja gw beliin tuh XPEDIA 2.0 IPS dan btw gw anak SMK ya jadi gw gatau apa2 tentang ips  gw rutin pagi 
siang malam, gw semakin hari semakin ketagihan bukanya, dan gw minta restu orang tua buat ikut sbm ke 4x alhmdulillah bapa gw 
ngerestuinn, seiring wktu berjalan gw ngerasa aneh ko gw belajar bisa senikmat ini, gw malah lebih kepo ,apapun yang gw gatau 
gw kepoin, dan gw belajar dari 5jam sehari ampe 16jam bahkan 20jam gila saking ketagihannya gw dengan zen ini, setiap hari zen 
selalu nemenin gw, pikiran gw terbuka , dan gw sangat beruntung bisa kenal zenius meskipun ditahun ke 4, gw lalui dan gw coba di 
TO offline pertama dan alhasil gila drastis pg jadi 45% ,wah gw makin menggila pake zenius dan sampe gw pernah dapet pg 65% 
wow zen lu bantu bnget gw, dan gw mikir ibadah juga harus dikencengin karna gw gamau lupa sama yang diatas gw rajinin tahajud 
tiap hari, duha,puasa senin kamis,dan baca al-qur'an , gila setelah ngejalanin semua ini hidup itu lebih berarti, masukan motivasi 
dari tutor zen, apalagi bang sabda gila gw terinspirasi banget sama beliau gw pengen kaya beliau, dan gw peduli dengan 
pendidikan indonesia, pantas aja pendidikaan indonesia tidak maju, karna kebanyakan cara belajar yang salah, seharusnya 
memakai KONSEP,KONSEP,KONSEP itu yang membatu gw banget ,dan akhirnya gw ikut sbmptn tahun ini diirubah jadi utbk, dan 
segala bntuk dirubah dan akhirnya gw tetep pilih UI dan gw agak optimis kali ini dan pas utbk gw mulai tuh kerjain soal,yang 
katanya soal HOTS tapi setelah gw dapet konsep malah lebih gampang,dan soal hots itu cocok bagi yg belajar pake konsep bukan 
hafalan,dan gw ngerjain dengan tenang, setelah likaliku penentuan nilai dan gila gw dapat nilai 830an wow gw ganyangka, dan 
akhirnya gw ikut cuman 1x utbk ,gw nunggu hasil pengummuman dan pada saat 9 JULI 2019
gw diterima di pilihan pertama Hubungan internasional UI gila men akhirnya perjuangan 4tahun gw membuahkan hasil ,bapa gw 
ampe teriak2 wwkw konyol juga dan gw ngerasa bahagia banget
pesan dari gw 'ZENIUS EMANG SESUATU YANG BIKIN GW BERPIKIRAN TERBUKA,DAN ZENIUS MENGAJARKAN KITA 
TENTANG ARTI PENTINGNYA ILMU PENGATAHUAN' gw gabisa ngomong apa lagi gw sangat berterimakasih kepada ZENIUS 
yang mengantarkan gw ke kampus impian ,tanpa loe gw jadi apa,, maksi sekali lagi sukses selalu ya zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Mufti Ali Ar-Royan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@muftinity

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@muftinity

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik- Jurusan Metalurgi dan Material
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dari zenius, gw bukan cuma belajar akademik aja tapi juga secara ga langsung belajar ngatur emosi, belajar manajemen diri, dan 
harus mengelola material yang diberikan zenius dengan baik agar mencapai target dan hasil yang diinginkan. Nullius in verba.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Arya Syahputra Sipayung

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@aryassipayung

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@aryassipayung

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Pendidikan Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Paling suka sih sama konsep yang dipake zen buat jelasin materinya, berasa liat papan tulis dan itu bantu banget jadi semakin 
fokus.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alfina L

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Aaadantii_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

alfinadantii

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Geografi - Jurusan Geografi Lingkungan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seru banget deh belajar zenius, njelasinnya pake konsep yang bener-bener bikin paham gimana asal muasal teorinya, nggak cuma 
ngasih cara cepet aja :") Alhamdulillah bisa lolos SBMPTN walaupun ga les samsek dan cuma ngandelin zenius di h- beberapa 
minggu utbk pertama :")
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ika rizky fadhillah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@ikafdhll

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ikafdhll

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknologi Pertanian - Bioteknologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Antara nyesel dan seneng. Senengnya bisa ketemu sama zenius yang punya jurus magic sampe bikin aku ngerti materi-materi buat 
utbk dan akhirnya lulus sbmptn 2019. Nyeselnya karena aku itu alumni jadi terlambat kenal zenius. Aku gatau gimana jadinya kalo 
aku ketemu zenius dari awal huhuhu.. Oiya, aku juga mau berterimakasih buat zenius karena udah memotivasi aku lewat zenius 
learning guide dan pada akhirnya aku bisa percaya diri lagi untuk berjuang kembalii!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Edmund patrisius purna

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@addmoon

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas teknik - jurusan perencanaan wilayah dan kota
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Menurut saya zenius paling ngebantu di cara berpikir
Jadi meskipun materi yang saya pelajari di zenius sangat sedikit yang kepake di utbk, tapi karena cara berpikir yang sudah 
ditanamkan tutor terlanjur lekat di otak jadilah lumayan pede dapat nilai yang TIDAK RENDAH wkwkwk
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Irwin ekabakti puspito

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@irwinekabakti

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Sastra Indonesia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Matur suwun, aku ra bakal lilo zenius, kelingan selawase. Mantap
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Annisa Nuraini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@annisan_020

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@annisan.020

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Singaperbangsa Karawang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Jurusan Ilmu Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sangat membantu dalam proses belajar sanyangnya saya ngga maksimal menggunakan zenius :'
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Anisha Nurcahyati

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anginjendela

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@anshnrc_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Yogyakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika & IPA - Jurusan Fisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gatau kenapa belajar sama zenius itu nyaman banget. Cara jelasinnya itu lo bikin jatuh cinta :( Nyesel ga kenal zen dari duluu 
Tapi makasih untuk zen karena telah menemani aku setiap malam setiap pagi setiap saat�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Elham Al Haq

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@alhaqz

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alhaqz

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

FMIPA - Fisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

mantep gila zenius ngebikin gw bisa masuk ptn, dulu pas masih awal awal sma udah kenal tapi cuma kepakek buat tes sama 
ulangan doang. nah pas kelas 12 baru sadar ternyata materinya banyak yang belum gw pelajarin. nah akhirnya gw pakek terus nih 
zenius siang malem yah walau sbm pertama ga lolos. gw ga lolos karena pemahaman konsep gw sangat minim dan materi materi 
di zenius belum gw explore. setelah pengumuman langsung tuh gw beli paket setahun lagi dan ngabisin materi sama soal di 
sbmptn. sampek gw ulang 2 kali dan alhasil gw ketrima di fisika ui. makasih zenius. kakak gw yang ngerekomendasiin dari sma 
masuk stei itb berkat zenius juga. banyak orang di lingkungan gw yang lulus sbmptn berkat zenius. kalo ga ada lo gw ga bakal jadi 
apa apa ini zen. terimakasih sekali atas 4 tahunnya ini. semoga bisa berlanjut terus dan anak gw bisa makek juga:) btw gw 
pengemar beratnya bang sabda ps wwkwk
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Mey Wulandari

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@meywulan_09

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@meywulan09

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Sosiologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar sama Zenius itu ga menghafal, tapi pake konsep dasar. Ibaratnya kalau mau bangun rumah harus ada pondasinya terlebih 
dahulu . Selama aku belajar pake zenius yg awalnya ga paham jadi paham, apa lagi tutor2nya mantul, ngajarnya enak banget 
kaga bikin ngantuk malahan ketagihan pengin next ke video selanjutnya.Alhamdulillah bisa lolos ptn yg selama ini aku idam2kan, 
pokoknya aku ga nyesel jadi member ZENIUS!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Zaky Muqoddas

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@zakymuqoddas

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@zakymuqoddas

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Manajemen
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gapyear ditemenin zenius adalah satu dari lima keputusan terbaik yang aku buat sehingga merubah hidup aku. Lewat zenius 
bener-bener buat aku melihat sudut nyaman dari belajar. Aku sadar zenius ngga ngajarin "cara cepat" tapi justru "cara benar" 
sehingga apa yang aku dapat ngga berhenti di pertanyaan ujian atau sebagainya, tapi lebih jauh lagi sampai penerapannya dalam 
kehidupan dan pengembangannya dalam bidang lain lewat kerangka ilmunya. Lewat zenius bahkan aku bisa merasakan konsep 
belajar yang sesunggunya dari yang hanya sekedar studying menjadi learning dan itulah yang menjadi dasar terbaik yang aku 
punya dari zenius yang berguna buat hidup aku. 

Sekarang mencoba mengenang dulu yang belajar ditemenin zenius sampai orang tua bilang "belajar kaya orang gila" padahal 
aslinya belajarnya aja yg jadi asyik.

Ngga pernah nyangka sebenernya dengan hasil belajar aku sampai bisa masuk PTN Top karena ngerasain banget di awal itu kaya 
ngga tau apa-apa, progressnya lambat, ujian agak panik, bahkan liat nilai aja ngga percaya diri sampai minta diliatin orang lain. 
Tapi semua usaha di awal bener kebayar lunas begitu lihat pengumuman. 

Big thank, zen. Sukses!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Jordi Adrian Syach

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@jrkun7

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@jrkunxx80

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jambi

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Sains & Teknologi - Jurusan Fisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius ngebantu banget dari segi cara berpikir, bukan hanya sekedar mampu menguasai materi UTBK. Namun juga dari sisi lain 
spt cara belajar,berpikir bahkan membentuk karakter juga membangun growing mindset. Terima kasih kepada Allah yang udah 
mempertemukan gua dgn Zenius, teman pengubah hidup semasa gapyear. :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nicho Farhan Daroini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tjo951

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nxxofdnxi_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi - Studi Pembangunan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

1. Jangan sampe deh ada yang tau soal
zenius

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Makasih zenn nemenin 2 tahun terakhir sma ku. Belajar jadi hobby dan materi nya nempel diotak hehe. Aku dari sma ipa, dan mulai 
pake zenius xpedia kelas 11 awal. Ngebantu banget gilz. Gue jadi suka sama bio. Mat pernah ulangan harian dapet 100 dan 
ngerjainnya bisa sambil merem berkat bang sabda wkwk. Dulu tuh aku jijik banget sama orang yg linjur, kaya ngapain sih. Dan pas 
itu udah januari aku masih dapet tpa doang. Terlalu betah dengerin kak wilo kayanya wkwk. Tapi zen ngajarin berani explore (aku 
tahunya pas iseng ngerjain to zenclub 1 soshum hehe), dan tertarik sama yg dibahas soshum, jadi utbk ambil soshum. Karena pas 
itu udah januari, kurang 3 bulan utbk dan belum nyentuh tka saintek samsek. Apalagi pas kelas 10 aku dodol gt jadi materi 
dasarnya susah. Dan setelah expo kampus di sekolah, kakel dulu ada yg linjur dan keterima pil 1. Pulang expo campus pusing anjir 
wkwk. Akhirnya mutusin snm tetep ngambil pwk yang udah aku pengen dari dulu, terus sbm linjur. Mulai belajar soshum dari 0 
bulan -3 utbk(: Pertama belajar sosio sama geo tak seling2, tapi gak efektif. Jadi tak pelajarin satu2 dulu. Belajar sama kak adam 
pertama di pembahasan to zenclub 1 yg diup di yt. Aku suka sama penjelasannya kak adam, jadi sosio tak selesein dulu. Terus 
materi-ngerjain-pembahsan-eval gitu mulu. Abis sosio aku ke ekonomi sama bang sabda. Ngabisin seminggu kali ya(?).  Terus 
materi-ngerjain-pembahsan-eval gitu lagi. Terus mayan lancar eko aku ke sejarah. Bareng bang hilman seru bangettttt. Menurut 
aku sejarah tuh yang 'connecting the dot' nya ilmu2 soshum. Seru gila. Tapi utbk yg keluar soalnya mayan banyak trivial hihi, tp 
alhamdulillah masih bisa ngerjain. Buat geo aku kesusahan karena banyak kata susah. Dan aku belajar dikit doang sama kak rifad 
tapi worth kok, mayan bisa ngerjain utbk. Utbk pertama aku nginep di rumah sodara. Ada anak kecilnya, dan aku diajakin main 
mulu, padahal capek habis otw. Udah gitu malemnya masuk angin, pusing parah, gabisa tidur. Tapi paginya mayan mendingan, 
dan bisa ngerjain dapet  nilai rat2 705. Utbk kedua sama temen2. Karena temen2 nilainya pd dibawah aku jd sebelum utbk aku 
ngajarin temen2ku kuantitatif, sama penalaran. Utbk yg ini tak bawa santai sih, mayan dapet 62x. Terus karena ortu nyuruh ambil 
cadangan, kemarin nyobain umpn pens. Gak ada persiapan, modal zeniusan saintek 2 tahun di sma. Tapi bisa keterima di pilihan 
kedua multimedia broadcasting pens. Mungkin kebantu tes gambarnya, tapi mayan modal zenius dan gak belajar h- nya bisa 
tembus haha. Terus sbmptn alhamdulillah keterima pilihan pertama, di studi pembangunan its. Walaupun sebenernya jurusan itu 
pelarianku karena gak bisa daftar ke pwk, tapi itu jadi cita2ku sejak mutusin linjur. Makasih banyaaaaaakkk zennnn. Gabakal aku 
ngeluapin zenius uwu. Maaf dulu aku gapengen ada yg tau zenius biar lebih sedikit saingan ku. Kesel aja pas temen tau zenius. 
Tapi sekarang bakal tak promotin ke temen2 yang butuh deh, soalnya udah lulus aku wkwwk.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rafiandi Indda Adigana

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rafiandindra

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rafiandindra

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Jurusan Ilmu Komunikasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

awalnya aku kira konsep-konsep itu cuma bualan aja, aku nganggep kalo aku memperbanyak ngerjain soal aja cukup. men tapi 
ternyata pemahaman konsep yang diajarkan zenius itu emang penting banget.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Janiatun Fitriani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@janijajae

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@janiatun

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jenderal Soedirman | Sosiologi

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Jurusan Sosiologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jujur sih aku tahun ini cuma pake materi catatan dari video yang udah dirangkum tahun kemarin. Dan luar biasanya semua konsep 
materi masih nempel di kepala, pokonya mantull kak. Makasih banget ya sudah menemani gapyearku selama 2 tahun ini. Semoga 
semua orang yang kerja di Zenius Panjang umur dan sehat selalu supaya Zenius kedepannya bisa makin kece :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Selvalya Tsasa Apriani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@selvalya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@selvlya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi gue lulusan tahun 2018, gue ditolak ITB pas SBMPTN 2018 tuh. Sedih banget, pilihannya antara PTS atau gap year. Gue milih 
gap year ditemenin bimbel & zenius. Sumpah gue jadi suka banget fisika abis pake zenius tuh, materi yang gue lupa, pasti gue 
nonton ulang di zenius. Zenius ngajarin fisika tuh bener-bener dari dasar makanya pas UTBK gue bisa ngerjain fisika karena fisika 
di UTBK bener-bener nanyain konsep! dikit bgt itungannya!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Maulana Fadhilah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@maulanafadh_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@maulana_fadhilah

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Yogyakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Fisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dulu udah pernah beli Zenius Xpedia. Tetapi nyesel karena ga pake itu dengan rajin, alhasil SBMPTN 2018 gagal. Eh akhirnya 
persiapan buat SBMPTN 2019, memutuskan buka lagi si xpedia. Dan akhirnya disitu mulai nyesel karena ga nonton basic skills 
yang diajarin bang Sabda. Setelah itu nguatin pondasi yang diperlukan, ngulik penerapan postulat, lalu keterusan ngenjoy belajar 
pake zenius. Zenius top abis, selalu memunculkan 'sense of wonder' dalam diri gue!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Afiqoh Khosyiyarobba

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sleepycatto

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@afiqohkho

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Farmasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku seneng banget dengan pilihan berlangganan Zenius, gak nyesel pokoknya. Dulu kan sempet rada ga pede gitu gara-gara udah 
mendekati UTBK tapi belajar masih semaunya, dan lagi semua temen di kelas bimbel offline gitu. Kepikir aja, apa pengorbanan 
kamu buat bisa kuliah? Nah gara-gara itu aku mulai pake duit, patungan sama ortu buat beli voucher 3 bulan Zenius. Sebenernya 
aku tau Zen dari dulu kok. Waktu itu aja ibuku sampai pake Zen buat referensi buat ngajar haha.

Pas proses belajar suka aku paduin juga dengan aplikasi lain (aplikasi kayak pomodoro tapi yang lebih intens). Kadang ngantuk, 
tapi karena diselingi jeda sebentar jadi balik fresh. Hasilnya cukup baik : aku jadi makin kepo dan minat sama kimia, jadi balik 
perjuangin bio (padahal waktu itu udah pasrah), dan ngebuat hubungan aku sama fismat jadi ga seburuk itu juga. Bahkan ternyata 
pas utbk, nilai fisika aku yang tertinggi di tkanya :)))).

Makasih Zen udah buat aku ngobrak-abrik pemahaman aku yang salah selama ini. Udah buat aku semangat sampai akhirnya bisa 
dapet Farmasi Unpad. Thanks a bunch :)

313 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Fadil ahmadhia warman

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Dhil_W

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dhil.w

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Andalas

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Pendidikan dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue buat persiapan utbk bljr ny dri zenius doang, walaupun ada soal2 dri buku lain siih kyk wangsit, alhamdulillah. Saran dikit yaa 
materi biologi ny mohon lebih diperinci. Thanks banget buat zenius yg udh bantu gue moga makin jaya dan sukses
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alfiyan Fajar Saputro

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Alfar893

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alfar89

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Jurusan Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

2018 gua lulus sma, gua mencoba segala tes dan semuanya gagal. Akhirnya gua masuk pts yang sebenernya gua ga 
pengen/terpaksa ga boleh gap year sama orang tua, ya gua nurut aja lah sebagai anak yang baik yekaann. Ada rasa dendam pada 
sbmptn tahun 2018, gimana gua harus dapet tahun depan. Alhasil ketemulah suatu platform belajar, waktu itu gua nemu zenius di 
ig terus gua stalk ternyata banyak juga yang masuk ptn. Beli voucher lah gua yang 6 bulan. Dan parah tutornya enak banget 
jelasinnya, gua belajar sampe gatau jam dari balik kuliah jam 2 sampe magrib lanjut lagi malem sampe 12. Seriously nagih parah. 
Waktu sbmptn pun tiba, alhamdulillah bisa ngejawab soal-soal utbknya. Eh iya btw gua lintas jurusan dari ipa ke ips dan 
merjuanginnya itu gila berasa mustahil banget yekan cuma belajar 6 bulan bisa nguasain semua soshum tapi dengan zenius apasih 
yang gabisa hahaha. Pengumuman sbm pun tiba, alhamdulillah keterima di pilihan pertama. Thanks bang sabda, kak wilo dan tutor 
soshum lainnya!!!! Gua berharap sih guru-guru di indonesia bisa secanggih kalian.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ira Nurhanifa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@iranhf

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Geofisika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius emang ajib bgt deh!! Aku udah pake zenius sejak kelas 6 sd, selalu terbantu sama zenius setiap ada ujian. ��
Di SMA ini aku ga bimbel sama sekali, tapi raport aku dari kelas 10 sampai kelas 12 cukup bagus dan selalu masuk ranking 5 
besar, hehe tentunya berkat zenius! Tapi sayangnya aku ga lolos SNMPTN, belum rezekinya ;) , aku lanjut deh berjuang SBMPTN, 
walaupun banyak keteteran, karena aku belajarnya emang ga teratur, tapi tetap efektif koo dengan zenius hihi worth it bangett!! �
��
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Aditiya Nugroho

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rrebahan

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@adirtya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Administrasi - Ilmu Administrasi Publik
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gua lulusan SMK Teknik Komputer & Jaringan tahun 2018, yang banting setir ke Soshum. Beli paket Zenius setahun di bulan 
September. Karena di bulan bulan itu gue juga ngelamar kerja dimana mana, jadi belajarnya nggak fokus, banyak test panggilan 
kerja (walaupun banyak gagalnya, haha), dan alhasil di bulan November gue keterima kerja. Skip, di bulan Februari gue putusin 
buat resign kerja, gue udah bilang ke atasan gue kalau mau fokus belajar buat masuk kuliah. Di bulan februari, belajar gue masih 
berantakan banget karena masih foya foya hasil gajian kerja gue kemarin HAHA. Nah pas bulan maret ini hati gue udah mulai 
bergerak buat semangat belajar. Pelajaran pertama yang gue suka banget itu Sosiologi, gue tonton di zenius, seru banget. Gue 
gampang pahamnya! Suer beneran dah. Top banget lah mentor Sosio. Cara belajar gue di Zenius cuma di tonton & di dengerin aja, 
tapi harus bener bener fokus. Gue jarang banget nyatet kalau belajar di Zen. Cara belajar Zenius yang nggak terlalu formal menurut 
gue itu malah nilai plus nya, jadi cepet ngerti. Dan Alhamdulillah gue keterima SBMPTN di Universitas Brawijaya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Viona Rezika

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@VRezika

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@viona.rzk

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gila sih, zenius tu BAGUS BANGET!!1!!1! Awala make zenius tu sejak kelas 11 semester 2 karna waktu itu aku berhenti bimbel 
disebabkan beberapa alasan. nah karna ada beberapa guru di sekolah itu kadang cuma meratiin murid yg udah ngerti (bahkan 
kadang ada beberapa materi yg ga dijelasin sama sekali karna 3-4 murid udah paham, padahal di kelas itu ada 31 siswa) jadi aku 
mau cari" tempat bimbel online. akhirnya setelah melalui pencarian yg panjang (wkwkw) nemu nih satu video ngejelasin ttg sel gitu 
dan ASIQUE BANGET. mentornya ga terlalu kaku, kadang" ada intermezo dna ga bikin bosen. materi" yg diajarin konseptual bgt, 
malah kadang digambarkan dengan hal" yg terjadi di kehidupan sehari". seseru itu. akhirnya cari tau deh itu video dari mana dan 
nemu ini, the one and only, zenius.net. mulai lah aku belajar" dari sana, atur jadwal sendiri, sering nanyain sma temen" yg masih 
bimbel mereka udah belajar sejauh mana dan aku selalu gamau ketinggalan, tiba" jadi anak ambis gitu wkwkw. sekeren itu zenius. 
thank you zen, bisa dibilang pencapaian" aku ini galepas dari kontribusi kamu. sayang banget❤️
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Bilal Reginald Putra Suryawan Tawakal

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@bilalreginald

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@bilalreginald

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya`

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Program Studi Kewirausahaan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

gua suka pake zenius buat presentasi di kelas dan selalu dibilang bagus ama guru dan temen temen gua, tapi kalo ulangan gua ga 
pernah belajar karena ga suka banget sama ipa hahaha ( gua murtad ke soshum), soalnya kalo presentasi ga bisa kan malu, 
ulangan mah bodo amat.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Satrio Budiman

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_satriobudiman

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@satriobudiman_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Geografi - Jurusan Geografi Lingkungan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bagus banget pake zenius sumpah!!! Aku baru pake kelas 11 dan menyesal KENAPA AKU GAK PAKE DARI KELAS 10
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Yohanes Y. Wijaya

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@yohanesyw

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Sosiologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius itu selain mengajarkan konsep (bukan cuma apalan doang), juga membuka pikiran dan wawasan. Zenius mengajarkan cara 
pandang yang beda tentang pelajaran2 sekolah. Sempet pesimis bakal lulus SBMPTN 2019 karena lintas jurusan dari IPA pas gap 
year, ga pake bimbel2an offline samsek lagi. Sempet ga nyangka juga nilai utbk bisa sampe 700an. Ga nyangka juga bisa masuk 
UGM setelah gagal di tahun sebelumnya. Untuk para pejuang PTN ataupun yang emang ga ngejar PTN, zenius tetep 
recommended.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ghina Mukhti Hanifah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@catgreyhnf27

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ghinaemha

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Andalas

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Psikologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Luthfi Mazara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Gak ada

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@mazaraluthfi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

Respondent skipped this question

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan
tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**)
Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik
Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas
Teknik - Jurusan Arsitektur, dll

Respondent skipped this question
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius enak banget, metodenya bagus meskipun saya masih lama ikut SNMPTN dan sbmptn nya tapi saya udh siap2 dri skr.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ika Luthfiyyah Nurmawati

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya wkwk

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ika_l.n

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan - Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Well zenius bantu gw banget biar logika gw jalan di soal penalaran, makanya TPA gw lumayan. Walaupun sejujurnya belajar MTK 
di zenius so fun, tapi bagi gw pribadi, gw cukup sulit mengikuti materi MTK SMA  sedangkan materi SBM bejibun, jadi gw 
memutuskan untuk mengorbankan hal ini (JANGAN IKUTIN) 
Tapi zenius bantu gw banget di mapel soshum yang lain. Thank you untuk para tutor :) padahal kalo ga keterima gw niat gapyear 
buat nekunin MTK hehehe, Alhamdulillah diterima.
Dan faktanya gw anak pertama yang masuk UNS :') di sekolah gw
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Maula

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@maulau_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Farmasi - Farmasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dheni Leo

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dheniileo

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Yogyakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius bukan hanya mengajarkan lo materi sbmptn tapi lebih dari itu lo bakal diajarin hal-hal magis yang otaklo bisa lakuin.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Reza Fakhlepi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

_ezajr

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas tanjungpura

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknik elektro
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Lebih tau cara berpikir, mindset, tutor nya sangat sangat super bikin mata melek terus ya meskipun ngga bisa liat muka mereka, 
apalgi bang sabda wow the best teacher menurut we, dan materi dizen juga sangat lengkap dan detail.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rizqika Alamsyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@r_alamsyah13

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

r_alamsyah13

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi pengguna dari kelas 10, dari sejak itu lebih banyak belajar pelajaran sekolah di rumah. Ketika sekolah tinggal santai santai 
doang. Pas kelas 11 banyak ikut osis dan banyak ikut panitia di ekskul jadi rada jarang belajar di zenius biasanya baru belajar h-1 
ulangan jadi hasil ulangan selalu tdk memuaskan. Naik ke kelas 12 disuruh ikut bimbel tapi rasanya males banget buat ikut akhir 
memutuskan utk linjur cuma pakai zenius. Awal awal kelas 12 masih santai santai sampe h-2 minggu UAS masih belom belajar apa 
apa buat SBM. Mulai saat itu ngebut buat belajar SBM sampe sampe pas UAS malah belajar pelajaran soshum saking serunya 
belajar di zenius. Selama libur semester tiap hari kerjaannya nontonin zenius dan keterusan sampe utbk pertama. Selesai ngerjain 
utbk 1 ngerasa yakin banget bisa dapet skor bagus. Ehh ternyata hasil kurang memuaskan sempet hopeless buat utbk ke-2 sampe 
sampe utbk ke-2 ngerjain nothing to lose dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan dan bisa masuk ui
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Desy Fitri Aulia L.

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@desy_aulia20

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas negeri surabaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam - Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Selain paham materi jadi ngerti alasan buat apa kita belajar selama ini dan alasan kenapa kita jangan sampai malas belajar, di 
zenius juga membuka pikiran pikiran negatif kita selama ini tentang gw tuh ga pinter ga bisa lah lolos sbm , dsb . Pokoknya top lah 
hehehee
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Elena nurfitria arifin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Jurusan Administrasi Negara

Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)
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Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Awalnya aku les di salah satu lembaga bimbingan belajar di kota ku yang mahalnya kebangetan! Dan nyatanya tetap saja aku 
belum lolos sbmptn 2018. Karena aku sadar sedikit aneh kalo minta les di tempat itu lagi, makanya aku cari2 bimbingan belajar 
online yang katanya udah terpercaya banget (*re : zenius)  menurut salah satu temanku yang sbmptn 2018 bareng aku dan dia 
hanya les di zenius. Awalnya aku baca2 blog tentang gapyear karena emang tahun kemarin itu tahun yg berat banget buat aku 
karena semua temanku sudah diterima di ptn ternama. Aku bangkit dan gamau berlarut2 jadi aku baca2 review-an di blognya 
zenius tentang gapyear. Dan alhamdulilah motivasiin aku banget. Singkat cerita aku berlangganan zenius expedia. Setiap hari 
mulai bulan september 2018 aku jadiin zenius bagaikan sekolah kedua ku. Aku ga sama sekali ngerasa belajar di zenius itu 
membebani. Awalnya memang aku ga percaya tentang review-an orang2 bahwa zenius 'emang sekeren itu'. Ternyata bisa dibilang 
aku jadi salah satu orang yg bilang juga 'zenius emang sekeren itu sih'. Semua guru punya gaya mengajar yg hampir mirip yaitu 
penerapan konsep dalam pengajarannya. Tiba saatnya utbk 2019 dimana menurutku tipe2 soalnya itu jauh lebih sulit dari sbmptn 
2018. Di UTBK 2019, ditanamkan sekali konsep pada setiap soalnya dan tidak sesederhana sbmptn 2018. Aku merasa sangat 
beruntung dengan sistem pengajaran 'konsep' yang ada di zenius karena meskipun tingkat kesulitan lebih tinggi di UTBK tahun ini, 
aku masih bisa mengerjakannya dengan baik (sangat tidak disarankan belajar hanya dengan menghafal). Jujur setelah segala 
rangkaian utbk 2019 selesai, aku masih ingin belajar di zenius lagi karena saking kecanduannya huhu! :"). Bukan tanpa sebab 
karena zenius menemaniku siang malam dan sudah kuanggap sebagai salah satu hiburan ku layaknya menonton youtube :D
Sekian tulisan panjang review pengalamanku kemarinn. Terimakasih zenius you've became a part of my journey to reach my dream 
university!!! 
I LOVE ZENIUS!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Naufintya Rizky Brillianie

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@tymtyaam

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tymtyaam

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jenderal Soedirman

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Hubungan Internasional
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue pake zenius itu sejak kelas 10, tapi ya gitu jarang dibuka, nggak niat. Terus di kelas 12 gue ambil SAINTEK. Yang mana setiap 
hari gue selalu nge-zen baik itu di kelas, di perpus, bahkan di rumah. Tapi bener deh, waktu tahun 2018 gue hanya sibuk belajar, 
nyampe nggak main. Eh akhirnya? GUE NGGAK LOLOS. Yup, cara belajar gue salah. Gue cuman ngebut materi dan latsol tanpa 
memikirkan otak gue itu sebenernya bener-bener paham konsep nggak sih? Lalu jadilah gue di swasta. Eits... Tapi gue nggak 
nyerah! Gue masih penasaran kenapa gue nggak diterima dimana-mana waktu tahun 2018. Pokoknya gue daftar negeri ditolah 
semua, deh. Gue penasaran rasanya diterima di jalur SBMPTN, cuy! Jalur yang "katanya" menakutkan. Well, emang bener, sih. 
Gue nggak kepikiran buat daftar SBM lagi sebenernya. Terus H-1bulan gue liat live ig tour kampus. Ada, lah. Salah satu kampus 
negeri di Indo. Nah, entah kenapa gue jadi penasaran kenapa gue nggak diterima dimana-mana. Belajarlah gue di H-1bulan UTBK. 
Gila, perjuangan man lu harus bisa ngatur tugas kampus, belajar SBM, dan belajar kedinasan, dan juga lu harus main, ya. Biar otak 
lu nge-chill dikit lah jangan belajar mulu. Tapi jangan keseringan juga mainnya. Tanggal 9 Juli kemarin gue tes kedinasan dan 
pengumuman SBM. Kedinasan belum rejeki gue di tahun ini. Walaupun nyesek tapi gue harus ikhlas. Dan akhirnya gue bodo amat 
sama pengumuman SBM, toh gue udah punya "kampus" kalo nggak ketrima, jadi gue nggak nge-cek hehehe. Eh ada WA dari 
temen ngasih kabar selamat. Alhamdulillah tahun ini rejeki gue di SBMPTN dan gue bisa tau gimana rasanya diterima di SBM:"). 
Untuk kalian yang belum diterima, eiiits, jangan sedih guys! Di tahun ini lu gagal bukan berarti lu juga gagal di tahun depan. 
Pokoknya berusaaaahaaaa terus sebisa lu, berdo'a juga sama Allah. Deketin Dia, rayu Dia, minta sama Dia lu penginnya gimana. 
Oiya ini rahasia gue waktu UTBK: Kalo ada soal yang nggak lu bisa, lu sholawatin aja. InsyaAllah bener.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Della Safitri

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dellasaff

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dellasaff

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

FMIPA - jurusan Biologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pokoknya paling suka kalo lagi liat video pembelajaran biologi. Selama ini sebagian besar orang (termasuk aku) menganggap 
biologi itu hapalan banget. Tapi setelah liat gimana para tutor biologi ngejelasin konsepnyqaa, ternyata itu tu bener bener ga 
hapalan tokk:)) perlu pemahaman jugakk karna hapal aja percuma:)
Terus sama satu lagi untuk bagian tpa matdas HAHAHAHA aku pernah cepet cepetan sama temen buat nyelesein soal logaritma 
pake konsep "kotakin bro" dan itu bener bener ngebantu banget si konsepnya TOP DAH BUAT ZENI�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Abdurrohman Addakhil

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@addakhil18

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@addakhil18

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Sains dan Teknologi - Jurusan Teknik Arsitektur
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Setelah pake zenius ini, menurut w cara berpikir gw ini jadi berubah, yang dulunya bodo amat ama asal suatu hal, skrng w jadi 
lebih kritis. Pokoknya zenius ini bener" mantep dah ��
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Qonita Nurul Izzah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@qqqonii

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@qoniith

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Pendidikan Kedokteran Hewan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

waktu kelas 12, waktu temen temenku udah mulai nyicil materi sbmptn dan aktif les sana sini, aku malah masih bimbang buat ikut 
les atau engga. Sampai aku menemukan Zenius, akhirnya aku mulai belajar pakai Zenius. Dari pelajaran kimia yang setiap dijelasin 
aku cuma "hah?" "Apaan tuh?" semenjak pake Zenius aku bisa ngejelasin ulang materi kimia yang aku pelajari di Zenius. Terus 
waktu pembagian rapot, biasanya aku masuk rangking 20an tiba tiba aku bisa 6 besar!!
Pokoknya Zenius ngebantu banget buat aku mahamin pelajaran kalo aku ga fokus dikelas, ada banyak latihan soalnya juga bisa 
buat latihan sebelum ulangan trus bisa dibahas juga deeh
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Samatha Marhaendra Putra

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@sam_marhaendra

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@sam.marhaendra

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknologi Informasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jujur aku bersyukur banget dikenalin zenius sama temen kelasku dulu :) Awalnya aku daftar bimbel konvensional tuh zen (gamau 
sebut merk), tapi setelah setengah jalan, sekitar bulan Januari akhir, aku memutuskan buat keluar bimbel. Itu bener" salah satu 
keputusan nekat ku kemarin. Dari saat itu aku cuma ngandelin zenius 100% sampe hari H UTBK ke-1 dan ke-2. Terbukti ampuh!! 
Aku jadi paham konsep terutama di pelajaran matematika dan fisika. Udah suka eh ditambah paham, jadi makin semangat belajar 
donggg. Nilai UNBK ku juga cukup tinggi, mencapai rata-rata lebih dari 90 itu dah seneng banget :))) Puncaknya yaitu saat UTBK 
ke-2 (UTBK ke-1 cuma aku jadiin percobaan, jadi nilainya ngga bagus), aku bisa ngerjain sebagian besar soal-soalnya terutama 
penalaran umum, kuantitatif, fisika, dan kimia (jujur di mtk sebenernya bisaa, tapi kurang waktu, dan di biologi memang engga aku 
pelajari karena mendengar isu pembobotan). Saat nunggu pengumuman SBMPTN, aku juga tetep nontonin video zenius meskipun 
tidak sesering sebelum UTBK, karena tetep prepare the worst, aku juga daftar UTUL UGM dan SIMAK UI. Dan Puji Tuhan aku dah 
dapet di SBMPTN 2019 ini di pilihan pertamaku :) Matur nuwun sanget Zenius!!!!!! :))))))))))))))))))
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Michael Saputera

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@xpiaw_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@micsaputera

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi - Ekonomi Pembangunan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gw udah pernah pake zenius sejak awal masuk SMA. Waktu itu gw cuma iseng2 aja beli voucher zenius tapi ga gw pake. Akhirnya 
waktu ada ulangan pertama kali di sekolah, gw coba belajar materi yg buat ulangan itu dan hasilnya nilai gw 100 terus wkwkwkwkw

Kelas 12 gw pake lagi nih zenius buat ngejer materi SBMPTN. Agak mampus coy belajar ulang materi kelas 10-12 . 

Selama gw pake zenius, kebiasaan main game online gw berkurang drastis dan puji syukur udah lepas dari godaan voucher game. 
thanks zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Fakhri Meinardi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@fakhrimeinardi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gw kira dulu, konsep itu ga terlalu penting selama bisa ngehafalin tuh materi, ternyata setelh make zenius gw baru paham, kalau 
konsep itu yg paling penting. ga boleh ngeskip karena setiap materi punya hubungan ama materi lainnya. Thanks Zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Adjie Bimaditya

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@madjiebima

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas MIPA - Jurusan Ilmu Komputer
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

W adalah siswa dari perkampungan dari Mts yg seminggu 1x tauran dan alhamdulillah dapat SMA Negeri di sini. Awal pencerahan 
ketika kelas 2 SMA ketika saya sudah berhenti bermain games dan memulai menggunakan internet untuk mencari informasi apa 
saja yg saya suka di internet. Ketika saya keasikan mencara saya menemukan blog Zenius dan memutuskan untuk membaca 
artikel seluruhnya. Lalu ketika kelas 3 saya membeli laptop dan xpedia, ditahun ini saya gagal karena saya part time setiap sabtu 
dan minggu sampai h -+3 ,dan kurangnya informasi tentang beasiswa di universitas yg saya pilih. Saya jg mendaftar kedinasan di 
STMKG dan gagal ditahap kesehatan karena sakit. Ditahun kedua saya gapyear sambil kerja, di tahun ini saya mengikuti sbmptn 
dan pmb stan dan alhamdulillah lulus. Zenius telah merubah mind set, habits dan hobi saya menjadi hal yg lebih bermanfaat. 
Beberapa manfaat saya saya dapatkan dari kegiatan saya saat gapyear adalah menemukan passion, mendefinisikan tujuan hidup, 
meningkatkan skill komunikasi dan bahasa inggris dari yg big zero sampai +- lancar baca buku in english serta mandapatkan 
pelajaran tentang hidup. Sekali lg terima kasih Zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Azka Fadilla

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@cacingalAzka

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@cacingalazzka

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Administrasi - jurusan administrasi bisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seru, kaya lagi dengerin temen gosip gitu, apalagi sejarah hehe. Setelah ngerjain utbk, ada beberapa yg dijelasin di zenius keluar, 
tp itu kayak hal2 kecil gt yg menurutku ga bakal keluar, eh ternyata keluar, eh aku lupa, yaudah aku sedih dikit, stlh itu makin rajin 
aku dengerin zennya. Btw sejarah dr zen blm abis aku dengerin semuanya, tp aku lumayan bisa jawab sejarah, bayangin aja kalo 
udh di dengerin semuanya, dapet skor 1000 dah wkwk. Oke makasih zen, akhirnya di tahun terakhirku, aku lulus. Tahun 2017 
sekitar bulan agustus waktu gapyear tahun pertama, aku dengerin biologi di zen, dan seru bgt, nyesel bgt aku baru taunya pas udh 
tamat Sma, soalnya dulu aku pesantren. Oke tahun kedua ikut sbmptn masih gagal, karena ketakutanku kalo ga lulus lg lbh besar 
drpd semangat belajarku. Dikarenakan kondisi ekonomi, aku gabisa ikut mandiri dan memutuskan ikut lg taun depannya. Oke beli 
lg dong zenius yg premium, skrg bagi dua sama temenku, iseng2 aku liat ekonomi, udah itu mampus gilak aku sangat tertarik, lgsg 
aku berpikir utk linjur. Tapi sbmptn tahun ini ngebantu jg sih kak, jd kita bisa perkirain kalo nilai segini itu lolosnya dimana. Ya 
walaupun aku harus mengubur mimpiku sejak sd utk kuliah di ui, yaudalah gpp. Ub juga bagus, ya ga? Wkwk 
Terimakasih zen dan semua tutornya yg asik berasa kaya geng gosip kita tuh kalo lg denger zenius. Maju terus! Horas!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

JOY RAPA' TANGDIKARRANG TANDO

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Joytando28

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteranj

#182#182
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, July 12, 2019 8:07:50 PMFriday, July 12, 2019 8:07:50 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, July 12, 2019 8:19:12 PMFriday, July 12, 2019 8:19:12 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:2200:11:22
IP Address:IP Address:   202.67.37.2202.67.37.2

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

366 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius is my true teacher ! Aku adalah alumni 2017. Kadang klo mikir kebelakang, baru nyesel tahu zenius pas 2018. Tahun 2018 
aku masih gagal SBM karena memang gk keburu waktu.. kemudian serius lagi 2019 dan puji Tuhan dapet. Zenius tepat banget buat
anak2 yg berasal dari keluarga yg lebih "hemat". Selain itu, zenius juga praktis dan gk makan banyak kuota internet. Zenius cocok 
juga bagi anak yg mager buat keluar bimbel offline karena zenius bisa ditonton kapan dan dimana saja. THANKS FOR ALL 
ZENIUS, betapa bersyukurnya saya bisa mengenal Zenius .
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Putri Dian Purnama

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@diannhalim

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@pdianp_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Perkapalan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Selain belajar dari konsep, hal paling penting yang aku dapatkan dari zenius adalah cara berpikir kritis dan itu ubah hidup aku 
banget. Trus, pas lagi belajar akukan pake xpedia tapi gk pake headphone jdi pas awal-awal denger zenius ibuku suka kaget 
denger suara bang sabda dikiranya ada cowo tapi lama lama udah terbiasa
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rafi Naufal Aziz

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rfnflzz1

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rfnflzz

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku dari November 2017 langganan Zenius, meskipun banyak dipakenya dari Agustus 2018. Zenius itu membantu banget, aku 
gapernah masuk ranking 10 besar di sekolahku, tapi bisa ngejar materi pembelajaran + dapat peraih nilai UN tertinggi di 
sekolahku. Nilai UTBK pun cukup memuaskan berkat Zenius. Dan berkat Zenius, aku bisa masuk universitas favoritku yaitu ITB. 
Terima kasih banyak Zenius!!

371 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nathanael  pardosi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nathanaelp12

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS INDONESIA

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas ilmu komputer - sistem informasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

KACAU ZENIUS BIKIN BETAH BELAJAR GABOONG.
buat belajar bener2x dari awal, klo cuman testimoni gw gaperlu ngomong apa2x lagi, yg pasti klo semua orang tau zenius kayanya 
pendidikan indonesia bisa maju.semoga sistem belajar zenius bisa diaplikasikan dalam pendidikan indonesia.
SAMA CITA2X GW BISA KERJA DI ZENIUS EDUCATION LOH,walaupun bukan sebagai pengajar soalnya gw gabakat ngajar 
hehehehe.
❤️ U ZEN
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Hanifan Cipta Muamar Ka'bah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hanifanciptamuamar

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik Geologi- Teknik Geologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Berlangganan paket zenius enam bulan buat persiapan UTBK. Awalnya mikir bakal biasa aja gitu tapi nyoba sekali, dua kali sampai 
seterusnya jadi ketagihan. Walaupun les juga tiap hari tapi pas pulangnya pasti sempetin buka zenius karena nagih banget konsep-
konsepnya. Eh tahu-tahu nilai UTBK jd lumayan banget karena konsepnya banyak masuk ke soal. Alhamdulillah drh akhirnya 
keterima di universitas Padjadjaran di Tek. Geologi, impian dari awal masuk SMA banget bisa masuk geologi. Sukses terus buat 
Zenius... ^^
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Sion Hamonangan Parapat

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@sion_parapat

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Jurusan Administrasi Bisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Mengenal zenius adalah salah satu momen terbaik dalam kehidupan pendidikan saya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

I Komang Agus Aditya Paramartha

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@aaparamartha

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@adityaprmrtha

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologi Bandung

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan - Kampus Cirebon
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Cuma zenius yang ngajarin konsep banget, jadi mau diutak atik gimanapun soalnya, kalau konsep udah kuat pasti lancar. Thanks 
zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Manisyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Manisyah5

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nisacahyanti

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kehutanan - Jurusan Manajemen Hutan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi aku pembeli zenius xpedia tahun 2017/2018 sebenrnya dan sempet beneran fokus belajar zenius doang karna gap year, tapi 
ternyata nilaiku masih kurang buat masuk ptn jadinya gagal baik sbm maupun mandiri. Nah tahun 2018/2019 aku beli voucher aja 
yg 3 bulan dari maret 2019 dan karna sibuknya kuliahku (aku kuliah di swasta jurusan gizi) jadi cuma sempet nonton pembahasan 
sbmptn tahun sebelumnya, dan ternyata nilai tka saintek aku tetep kurang padahal tps aku hampir 800, ya udah deh aku pasrah 
sama sbmptn tapi alhamdulillah bisa keterima di IPB, Allah emang Maha Penyayang. Di zenius aku beneran dapet sih basicnya itu, 
di zenius learning bener" keren, basic skill juga melekat terus di otakku, dan bikin aku pede buat ikut utbk dan saat milih jurusan itu 
aku mikir ya udah nyoba aja. Bener kata tutor di zenius, cukup belajar dg bener, dan menurutku zenius udah cukup buat modal 
tembus ptn. Makasih zenius udah ngebantu aku buat mencapai impianku, dan kayaknya aku masih butuh xpedia buat kuliah nanti 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rais Mitra Mahardika

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@raismitra_17

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rsmtra

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis -Jurusan Ilmu Ekonomi Islam
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dengan zenius gua bener2 jadi mudah pas ngerjain soal2 utbk karena konsep zenius ngelotok banget parah sih pokoknya buat 
yang masih kelas 12 dan pengen lolos sbmptn FIX HARUS COBA!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Salsabilla Rizki Amelia

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@amelcamel_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@caaaaaaaaaaaaaa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS PADJAJARAN

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas peternakan - Jurusan Ilmu Peternakan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku ikutan les bimbel juga sehabis sekolah, cuman kan bimbel tuh ada batasan waktunya, sedangkan aku merasa belom puas dan 
belom siap menghadapi utbk, jadi aku latihan lagi dirumah dengan zenius, aku print soal2 nya banyakkkk banget walaupun yg 
dikerjain ga semuanya wkakakak , entah keberuntungan atau doa orang tua aku alhamdulillah keterima di unpad jurusan ilmu 
peternakan tapi ga aku terima karena aku sudah menerima yang lain yg notabenenya lebih baik 'kyknya' :)
Lah curhat
Makasih zeniusssss , aku tau zenius dari teteh2ku , kita anak2 sekeluarga pake zenius semua dan semuanya keterima univ negeri! 
Dan itu lah yg membuat aku pengen kasih tau semua orang tentang Zenius ! Terimakasih zenius !
Teri
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Azzahra Fanny

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@azaralf

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Administrasi - Ilmu Administrasi Negara
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pengalaman pas kelas 12 dulu gue ga ikut bimbel apa-apa dan ngerasa banget ga nguasain materi SBM dan gue pun gagal 
SBMPTN 2018. Akhirnya gue memutuskan untuk gapyear dan lintas jurusan. Pertama kali gua pake zenius pake akun temen gue 
yang udah keterima PTN sekitar bulan September tahun lalu same akhirnya gue beli membership Zenius sendiri. Jujur, gue 
ngerasa cocok banget pake zenius, karena gue orangnya cenderung susah untuk menghafal suatu materi tapi di Zenius ini lo bakal 
diajarin konsep bukan hanya sekedar menghafal. Nah konsep-konsep yang gue pelajarin di Zenius itu lah yang membuat semua 
materi tuh kaya udah ketanem aja gitu di otak wkwkw. Dulu pas SMA gue benci banget sejarah tapi sejak pake Zenius gue jadi 
enjoy belajar sejarah dan nilai sejarah akhirnya jadi salah satu nilai terbesar gue di UTBK 2019. Pokoknya gue berterimakasih 
banget sama tutor-tutor Zenius berkat kalian sekarang gue punya "jakun" sendiri:) hehehe
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Fikra Yafi UlHaqqi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@fikrayafi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Pertanian Bogor

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ekonomi Syariah
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sebenernya nyesel sih, kenapa gua langganan zeniusnya baru kelas 12. Pokoknya pesan dari gua, lu semua harus coba zenius 
secepatnya sebelum nyesel kaya gua!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nur Rahmat

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@nur_rahmattt

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nur_rahmat6661

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas pendidikan psikologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Sangat tidak puas :(

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gila sih,pas utbk suara tutor2 zen sampe keluar di dalem otak. Gokil
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rahafiny Pusparini

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Rahafiny_P

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rahafiny

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya - Sastra Rusia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pake zenius dari awal kelas 12, membantu banget buat ulangan harian, UAS, USBN dan UN. Sampai akhirnya aku memutuskan 
untuk kuliah ngambil soshum, karena aku dari IPA. Mulai ngejar materi IPS dengan menonton zenius dan pembahasan soal soal 
tahun lalu. Tapi, sayangnya aku gagal di semua ujian masuk PTN tahun 2018 karena waktu pelaksanaan UN dan sbmptn hanya 
berjarak kurang dari sebulan, 
sehingga persiapanku belum matang. Dan terpaksa mengambil keputusan untuk gap year demi masuk PTN. Selama gap year, 
bener bener ngabisin materi dan pembahasan soal di zenius, terutama yang belum sempat ditonton waktu belajar sbmptn 2018. 
Sangat merasa berbeda dari tahun sebelumnya, karena di 2019 persiapanku cukup matang dan Alhamdulillah aku bisa 
mengerjakan soal utbk dengan lancar karena memahami konsep yang diajarkan zenius. Nilai utbk ku juga cukup memuaskan dan 
sekarang aku lulus di pilihan pertama SBMPTN 2019. Zenius tidak hanya memberikan materi pelajaran semata, tetapi juga sudah 
membuat pola pikir dan wawasanku semakin terbuka. Terimakasih banyak zenius sudah menemaniku selama 2 tahun ini. Sukses 
selalu untuk zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Avissa Qonita Sidqi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

avissasq

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seneng banget ya ampun zenn, aku tuh sebenernya udah dapet sbmptn 2018 pilihan ke-3, gara-gara baca salah satu artikel zenius 
yang tentang salah jurusan, aku bener-bener jadi tertantang untuk nyoba tahun depannya dengan hanya pake zenius dan to online. 
Sumpah deh zenius lebih dari sekadar bimbel 12 juta yang harus aku bolak-balik ke sana untuk ngerjain soal-soal doang  Aku 
pake zenius ga cuma ngerti buat sbmptn aja, tapi itu bikin ngerti selama 3 tahun sma aku belajar apa aja seeeh ��� (padahal 
aku masuk salah satu sma terbaik di bandung dan sekalu masuk 5 besar di kelas, 20 besar seangkatan). Ya pokoknya banyak 
momen aku jadi ketawa-ketawa sendiri karena ada "oooooh moment" gitu loh, dan aku bisa >90% yaqueen kalo dari kelas 10 pake 
zenius pasti udah dapet snmptn 

BAHKAN YA ZEEN, aku jadi ngajarin temen aku yang udah masuk stei itb jalur sbmptn dan kesulitan di tpb nyaa, soalnya dia baru 
dikasih tau asal mula suatu rumus itu pas di tpb, dan karena aku udah pake zenius, aku jadi ngerti duluaaannn. Aku bisa ngerjain 
beberapa soal fisika tpb nya looh yang bahkan dia kebingungaann wkwkwkwkk.

Ya pokoknya aku saranin ya zen mungkin mau kerja sama tuh sama edukasystem yang lumayan ngebantu aku dan ratusan ribu 
orang laaiiinn, biar bikin pendidikan indonesia jauuuhh lebih baik lagi daripada sekolah dan bimbel yang rata-rata mau masuk-
masukin banyak siswa ke ptn tapi esensinya ga diajarin :((

Goodluck terus untuk zenius :))
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Feliana Alivi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@wonfeeli

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@felianalv

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Jurusan Akuntansi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pake zenius enak dan tampilannya simple tapi mudengin hehe. 
Pas kelas 12 selalu nyempetin buka zenius sebelum tidur entah itu 1 atau 2 video doang. Karena abis itu selalu ngantukkk  
berasa didongengin aku tu. Pokoknya, thankyou zen! Aku lintas jurusan dan ngga les tp bisa lolos sbm
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Vicky nisfani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@vickynisfani_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas singa perbangsa karawang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu pemerintahan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rifqi Anshori Azhar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rifqiaazhar_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@rifqiazhr_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Malang

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial - Jurusan Geografi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku pertama kali tau zenius waktu kelas 11, jadi waktu itu ada seorang guru, beliau guru biologi, nah pada saat kelas 10 itu aku 
sama sekali ga paham biologi, pas guru kelas 11 biologi ku menerangkan, beliau itu punya zenius, nah aku kan penasaran sama 
ini, akhirnya browsing deh dan ketemu, jadi awalnya aku cuma beli voucher zenius yg 3 bulan, udah gitu hasilnya nilai ukk kelas 11 
ku bagus, wah gila parah, keren asli ini zenius, akhirnya aku beli lagi untuk kelas 12, dan waktu itu aku belinya yg xpedia dong, 
namun sayang karena kurang membagi waktu akhirnya aku gagal di sbmptn 2018, trus ga kehabisan akal, aku serius belajar make 
zenius lagi, awalnya make yg sisa xpedia, tapi karena kurang bebas dibawa kemana-mana akhirnya beli lagi voucher yg satu 
tahun, mulai lagi belajar sampe desember 2018 masih belajar saintek, nah pas di awal Januari aku merasa pengen ke soshum aja, 
nah sisa bulan itu ku gunakan untuk belajar soshum dan pas diawal kurang memuaskan sih hasilnya, tapi untuk yg gelombang dua 
wah gila peningkatan lumayan banget nilaiku, so aku mau bilang terimakasih sama zenius, yg udah bikin gue jadi ngerti sense 
belajar yg sesungguhnya, dan oiyaa, selama make zenius tuh tutor favorit aku selalu bang sabda, dan pastinya aku bakal beli 
zenius lagi buat menemani belajar di bangku kuliah hehehe terimakasih zenius :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Hilarius Bryan Pahalatua Simbolon

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hilariusbry

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hilariusbry

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Politik dan Pemerintahan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seru dan sangat membantu konsep-konsep yang disediakan.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

L. Ahsanul Adlani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@adlanilalu99

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Mataram

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Jurusan Ekonomi Pembangunan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar di zenius tu ngena sekali deh penjelasan materinya, jadi pas ujian UTBK tuh kepake sekali, apalagi gue yang lintas jurusan
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nabillah Octarani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@oktaraninabila

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@productivitak

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas MIPA - Jurusan Ilmu Komputer
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Enak banget kok zenius dan aku rasa semua orang tau. Tapi coba deh baca baca blog nya. Beberapa post di zenius cukup bisa 
ubah mindset aku:') ubah cara belajar aku juga :" jadi kalo kalian pake zenius jangan lupa baca blognya ya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nanda Riangga

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@anggadamanik4

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@anggadamanik1

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Elektronika dan Instrumentasi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius itu sangat konseptual dan gaul. Disatu sisi, gue ngerasa kaya lagi kuliah tapi dengan santai. Konsep itu gue ingat banget, 
bahkan saat presentasi disekolah, guru bio gue kewalahan karena gue bisa jelasin replikasi dna sampe sedetail detailnya(sampe 
hapal urutan, enzim, dan jenis proteinnya). Dan itu gk kuhapal, karena konsepnya udah tertanam bgt. Untuk MM fisika, gue udh 
hampir gak perlu hapal rumus, malahan gue yg nurunin rumus. Utk kimia, rasa penasaran gue terpuaskan. Di UTBK, soalnya 
banyak pengetahuan umum yg kadang diajarin di zenius. Seru bgt pas UTBK, kadang pengen teriak kesenangan saat konsep 
zenius masuk tanpa kupersiapkan. Gak dihapal sama sekali karena udh tau konsep. Tingg, ngalir terus tuh kerjainnya. Makanya 
Utbk kimiaku tembus 908. Zenius ngubah cara belajarku total. Gue semakin penasaran dan ingin tau.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Nurul Ayu Fichmia

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@nayfihmia

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sumatera Utara

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Sosiologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar pake zenius memang bener bener sengaruh itu. Aku anak SMK tata busana yg gak ngerti sama sekali pelajaran SMA bisa 
lulus SBMPTN. Zenius tuh emang worth it banget!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Zarqa Athikah Nurfathoni

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@athikah_n

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@shimizuao

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gajah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Biologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Karena menyadari kekurangan saya di UN matematika, saya jadi lebih giat lagi belajar mandiri lewat Zenius untuk lebih 
memantapkan SBMPTN. Kesan yang saya dapatkan setelah menonton video adalah, "Kenapa nggak dari dulu nonton nih video, 
kalau gitu mah yang soal UN kemaren bisa ngerjain"
Selain itu, berkat Zenius UN Biologi saya hanya salah satu dan mendapatkan peningkatan di nilai UTBK Biologi kedua
Zenius juga selalu memberikan informasi informasi yang bermanfaat lewat artikel-artikel yang ada di fanpage dan blognya.
Terakhir, berkat Zenius pula, saya bisa keterima di UGM, Fakultas Biologi. Thanks Zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Hani Ammari'a

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

gapunya :(

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@hanii.a

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas negeri jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Bimbingan Dan Konseling
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seneng ka, kaya ketemu jodoh.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Leni Samara

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@leni_samara

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@samaraleni

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas MIPA - Jurusan Biologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Cara ngajar yang asik banget dan nggak ngebosenin
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

RAFLI ELANG DARMAWAN

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@elangred_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Mesin
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Awal sebelum pake zenius gw males belajar pake banget. terus kira-kira h-7 utbk gw make zen soalnya kata temen gw enak cara 
mengajarnya. eh kok ternyata beneran,gw sampe ketagihan belajar gara gara zen. karena zen juga gw bisa ngejar ketinggalan. 
waktu sebelum utbk nih aku belajar konsepnya, eh beneran pas utbk kepake banget. makasih zennn, gara gara lo aku bisa masuk 
ke univ pil 1 gw
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Siti Justianti Muhajriyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@sitijustianti

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Makassar

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Teknik Komputer
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sayangnya gue tau soal zenius setelah UN jadii gue cuma belajar doang buat UTBK cuman 2 mingguan :( tapii gue puas belajar 
pake zenius semuanya dijabarin dari A smpe Z trus semua tuh mudah dipahamin pokok makasih zen aku lulus sbmptn di jurusan 
impian akuu ❤❤❤❤
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Riyo Sanda Aliyulfahmi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@aliyulfahmi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakutas Sains dan Teknologi - Jurusan Biologi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Biasa aja

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pakai zenius itu enak banget. Penyampaian materinya langsung paham terus fiturnya enak dilihat jadi nggak bosen lihatnya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Mia Aprillia

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@miaprrr

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pendidikan Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Pendidikan Matematika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Udah tau zenius dari kelas 10, tapi baru pake di kelas 12. Disitulah penyesalan muncul, kenapa gak dari awal aja pake zenius. 
Awalnya pun pake barengan sama temen, tpi karena kita ga lolos snm, akhirnya aku beli voucher sendiri biar lebih puas belajarnya. 
Duhhh bener-bener bikin nagih belajar. Jdi makin nyesel ga pake dari awal. Tiap hari buka app zenius di hp, siang malem nontonin 
videonya, akhirnya lolos sbm pilihan 1. Masih gak nyangka, karena itu univ + jurusan impian aku dari smp 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Antonius Prasetyo

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Antoniusprsty

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut teknologi Sumatra

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Teknik kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Awalnya belajar materi dulu semua yang di utbk habis baru download soal-soal tahun lalu trus kerjain kalo bingung nonton lagi, 
sama kalau bisa pas milih kampus usahain yang sesuai sama nilai dan jangan milih 5/10 jurusan peminat terbanyak di kampus 
yang di daftar, padahal nilaiku cuma 550an di tabel di kasih ltmpt termasuk median bisa masuk padahal awalnya udh panik takut 
yang nilai 30persen tertinggi /quartil 3 aja yang sudah pasti masuk.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Chairunisa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@chaa_rhd

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Komunikasi - Jurusan Jurnalistik
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sebagai anak SMK gue senang sih udah tau Zenius sebelum naik kelas 12. Ngebantu banget buat belajar SBMPTN dimana ini tuh 
materika SMA yg sama sekali gak didapat di sekolah. Paling mentok ekonomi. Pas belajar matematika juga buat UN bantu sekali. 
Senang pokoknya. Makasih udah nemenin di waktu yang lagi kritis-kritisnya. Love you Zen...
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tazkiya Yasrifa

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

kiya_yasrifa

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Biasa aja

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Arisca Dian Rahmadhani

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@arsdianr

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@arsdian

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Arsitektur
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pake zenius itu enak bangettttt. Ga kerasa belajar, tutornya seru. Ngerjain soal susah pun engga pusing kayak sebelum pake zen. 
Makasih ya zen, salah satu yang pengen gue tunjukin kalo lolos ptn adalah zenius. Sukses terus zen!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tembang Merah Sunny Socialista

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tembangmerahss_050501

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Jurusan Ilmu Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Yang paling menarik dari belajar dengan Zenius adalah pengenalan dan pendalaman materi melalui konsep.Aku suka banget.Selain
itu motivasi dari Zenius untuk mengubah mindset.I loved it.Salam buat bang Sabda.Terimakasih Zenius udah jadi salah satu 
bantuan buat aku lolos SBMPTN 2019.Jujur,aku nggak bimbel diluar karena aku malah nggak mudah paham.Tapi karena ada 
zenius..aku merasa punya teman belajar dan semangat tentunya. :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tsabit zhilalul huda

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tsabitzhilal

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjajaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Budaya - Sastra Inggris
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius, for me, is a treasure.. Dulu, belajar itu absolutely dull.. But now, I'd learn everything asal pake zenius..
Buat seseorang yg berniat banting stir dari ipa ke ips, pasti bnyak bnget materi yg harus d kuasai, semuanya hrus dari 0, apalagi 
sjak 2 tahun kebelakang udah mulai sibuk dengan pekerjaan, ditambah rentang waktu menuju utbk kurng dari 3 bulan lgi.. 
Everything just seems out of reach.. Tpi, berkat dorongan dri orng sekitar, akhirnya maksain buat ikhtiar..
Walaupun kerja full-time, msih ttp nyempetin buat buka zenius.com, dan momen yg pling extraordinary itu waktu zenius app keluar.. 
It was a real game changer.. Mkin bisa breng zenius anytime.. Waktu lgi meeting smpet2 dengerin sejarah, waktu lgi lunch time 
nyempetin mikirin opportunity cost, waktu lgi survey, lgi lembur, everywhere, slalu breng zenius.. And pda akhirnya, brkat doa dan 
ikhtiar, Alhamdulillah, everything was finally paid off, bisa lulus d pilihan pertama is really something..
Thanks buat Zenius yg perfect in its simplicity..
Thanks, for everything..
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

I Nyoman Bayusenja Nugraha

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Bayusenja_N

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@bayusenja_n

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Teknik Arsitektur
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Sejak make Zenius, gw jadi tau tahapan belajar yang bener, setelah nonton zenius learning gw ngerasa kalo diri gw yg sebelum 
make zenius itu bodoh bgt, pemikiran kurang terbuka, beranggapan kalo belajar cuma buat lulus doang. Sekarang gw udah merasa 
lebih open-minded ttg banyak hal, mulai belajar untuk melihat sesuatu dari berbagai perspektif bidang, karena semua hal gabisa 
dilihat dari sudut pandang bidang yg sama. Sesuai sama yg dibilang Bang Sabda, "...dengan pribadi yg open-minded lo bisa ngerti 
banyak hal, bisa appreciate sesuatu dengan benar, bahkan dapetin sense of humor yg oke..." dan itu mulai terasa di dalam diri gw 
setelah belajar Zenius Learning dan Basic Skills. Selain itu Zenius juga membangun 'curiousity' gw setiap ngeliat sesuatu, bahkan 
kadang abis nonton film atau sejenisnya gw langsung cari hal yang berkaitan dengan film tersebut, seperti konflik sejarah apa yang 
dipakai di film itu, settingnya dimana dan tahun berapa.. emang rada ga nyambung, tapi ini salah satu perubahan dalam diri gw 
sekarang, haha :D
Gw ngucapin makasi banyak buat Zenius Education yg udah nemenin masa belajar selama hampir satu tahun ini, gw ngerasa jadi 
lebih siap menjalani perkuliahan dengan pola pikir yang baru, 
Thank you Zen :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Patricia Natasha Natio

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@saratatasha

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ciacia_saratasha

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Hukum - Ilmu Hukum
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dengan Zeniua saya bisa masuk kampus impian UI tanpa bimbel berjuta-juta. Cukup belajar di rumah dan latihan soal dari Zenius, 
ditambah tryout UTBK dari Zenius dan sumber lain. Zenius Keren!!! SUKSES BUAT ZENIUS!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ismy Suha

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@IsmySuha

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ismsuha

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pertanian - Ilmu Tanah
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Dampak negatif Zenius,  menghilangkan kepercayaan saya dgn Guru di sekolah. Saya sudah makai Zenius sejak 2017, juara 
kelas konstan saya pegang dan OSN di tingkat Kota saya kuasai. Saat kelas 12, saya mulai rajin bolos untuk nonton Zenius  itu 
karena saya pengen ambis SBMPTN sejak Januari 2019 (Musim Trobosan) .  Saya bayar duit trobosan tapi gapernah hadir ikut 
kelas,  terutama Bahasa Inggris 99% absen.  Saat UN berkat Zenius diriku perfect di Bahasa Inggris.  Kini juga dpt UGM dan saya
yakin tanggal 19 juga dpt SM-ITB dan STAN. � Tengkyu Zenius,  Mohon maaf dgn Guru Sekolah ku kenakalan ku yg berkedok 
keambisiusan akibat ZENIUS. 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Cynthia Eka Pratiwi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@cynthiaapratiwi

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@cynthiaapratiwi

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas pertanian - Jurusan Agribisnis
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gua ini anak ekskul abis dan ekskul gua Marching Band, yang artinya gua banyak bgt dispen. Sekali dispen gua bisa sampe 2 
minggu dan otomatis gua bakal ketinggalan banyak bgt pelajaran sekolah. Gua sempet bingung gimana harus ngejar materinya 
tapi setelah gua cerita ke temen gua, dia nyaranin gua buat pake Zenius. Dan voila! Gua gak bingung lagi buat ngejar materi 
sekolah, tapi gua tetep bisa lanjut di ekskul. Bahkan gua masuk 40% kuota SNMPTN yaaa walaupun gua ga lolos di SNMPTN. 
Tapi Zenius sangat amat ngebantu gua buat memahami materi sekolah. Thankyou zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Hilwan Hafidzsyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@hafidzhilwan

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@h_hilwan19

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Teknik elektro
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Seru belajar bareng zenius, apalagi fisikanya belajar konsepnya puas banget, ngejar materi buat UTBK pake zenius membantu 
banget
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Halimatus sa'diyah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Lupa namanya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@imadyaa_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas islam negeri Sunan ampel Surabaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas ekonomi dan bisnis Islam - ilmu ekonomi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Nggak Puas :'(

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Lumayan ngebantu gw di utbk tahun ini karena sblmnya gw anak linjur yg ga ngerti materi soshum sama sekali.  Saran aja sih 
tolong lengkapin materi yg soshum ya zen!!  Gw kasih nilai 6 dari 10 untuk saat ini..  Karena jujur materi nya masih blm lengkap :( 
semangat untuk mencerdaskan generasi berikutnya ya zen..  Semoga bisa lebih baik lagi kedepannya..  :)  makaziee zen kuuu..
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dina Nurul Lita

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@litadina529

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@dinaanurul

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Tadulako

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Ilmu Hukum

#224#224
COMPLETECOMPLETE
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

first of all, aku adalah anak gap year. terasa banget setelah keluar SMA kayaknya ga ada ilmu yg kebawa  semoga kalian ga kyk 
aku yah. dan berbulan2 aku ga tau mau ngapain, tapi setelah berdiskusi sama kakak aku, dia ngerekomendasiin Zenius (dia cinta 
banget sma zenius hihi). Aku beli deh paket zenius krna tertarik juga. tapi aku pakenya mulai dari Januari, dan langsung jatuh cinta 
dong. Hari2 berlalu dan tibalah UTBK, lalui aja guys, asal kalian udah belajar pasti bisa. Btw, aku bljr bareng zenius sampe 
begadang saking sukanya dan seru banget tutor2 nya. semangat but kalian yg akan menhadapi UTBK dan SBMPTN tahun depan
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Tamara Gita Lorenza

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@kleponbulat

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@tamatalo

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Keperawatan
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pertama kali buka video zenius langsung seneng bisa auto paham krn belajar dari konsep dan bukan sekadar hapalan rumus ky di 
bimbel offline hehe. Nyeselnya baru tahun ini, knp lagi kenal klo ada bimbel online yg super worth it dan murah! knp dari dulu aku 
ga make zenius :( tahun 2018 kemarin aku ditolak 10x ptn baik sbm maupun mandiri, tapi tahun ini keterima di poltekkes dan undip 
berkat zenius! Terima kasih ya zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Grady Krisandi

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@krego.devendy

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

XPEDIA IS THE BEST! AKU SELALU TANYA, ADA 600+ THREAD AKU BUAT DI ZENIUS CLUB! THANKS TUTOR ZENIUS!!! 
BANG JOHAN WIBOWO IS THE BEST!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Rabihul Fauziah

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@rabihul_fauziah

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh :
@zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Respondent skipped this question

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Hasanuddin

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Farmasi - Jurusan Farmasi

#227#227
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 16, 2019 3:55:59 PMTuesday, July 16, 2019 3:55:59 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 16, 2019 4:13:15 PMTuesday, July 16, 2019 4:13:15 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:1500:17:15
IP Address:IP Address:   114.125.169.154114.125.169.154

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

456 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi aku termasuk siswi yang gap year. Tahun pertama gue nggak diterima, sedih banget, tapi gue pikir sih ngapain juga sedih, toh 
juga keadaan tidak akan berubah kalo hanya berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya gue langganan sama zenius, menarik sih. 
Pokoknha hal-hal yang masih abu-abu gue pahamin di SMA akhirnya bisa gue mengerti seutuhnya setelah gue belajar zenius. 
Setelah gue rasa zenius bermanfaat banget, gue rekomendasiin ke adek kelas gue. Eh ternyata kita lulus di SBMPTN. Thank you 
zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Alvi Anggraini Harianto

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@AlviAnggraini2

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@alvi_anh25

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Negeri Surabaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Pendidikan Tata Busana
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Jadi lebih ngerti sama pelajaran, bahkan mapel math aku tuh bener2 bisa dan paham setelah lulus SMA karena belajar pakai 
Zenius, dan aku kan lintas jurusan, UTBK ambil soshum, sedangkan di SMA aku belajar materi Eko, Geo, Sosio itu pas kelas 10 
aja, jadi udah pasti lupa, aku mulai belajar buat sbm bulan november, aku pelajarin yg materi sbmptn, aku baca blog2 Zenius 
supaya tahu materi apa aja sih yg perlu di prioritaskan. Dan aku belajar sesuai saran dari blog2 Zenius, aku pelajarin mapel 
soshum cuma dari Zenius, dan ternyata yg aku pelajarin itu bener2 keluar di UTBK, padahal aku gak pelajarin semua mapel, aku 
cuma mempelajari mapel yg direkomendasikan di blog zenius.

Dan lagi, tahun ini aku juga lulus UMPN, di Politeknik Negeri Madiun, soal2nya emang cenderung mudah, tp klu gak tahu konsep 
materinya ya gak bakal bisa ngerjain, kyk soal akuntansi, yg di sma gak pernah aku pelajari sama sekali, aku cuma belajar 
seminggu materi akuntansi di Zenius, dan akhirnya aku bisa ngerjain soal2 saat UMPN

Keren deh Zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Husin Muhammad Assegaff

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@husinassegafff

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@husinassegaff

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Institut Teknologu Sepuluh Nopember

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi - Jurusan Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas :)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pokoknya zen mantap lah, aku yang nggak ikut bimbel offline awalnya minder sama teman-teman kelasku yang hampir semua 
bimbel dengan biaya nggak main-main sampai belasan juta. Tapi dengan langganan zenius satu tahun, syukur alhamdulillah nggak 
kalah saing dengan teman-temanku. Apalagi aku keterima di jurusan Informatika-ITS yang aku inginkan selama ini dengan 
persaingan yang sangat ketat. Terima kasih zen!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Ilham Akbar Undang

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@milhamakbaru24

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@milhamakbaru

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Diponegoro

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik - Jurusan Ilmu Pemerintahan

#230#230
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 16, 2019 9:48:13 PMTuesday, July 16, 2019 9:48:13 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 16, 2019 10:04:44 PMTuesday, July 16, 2019 10:04:44 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:3100:16:31
IP Address:IP Address:   114.124.170.186114.124.170.186

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

462 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue bersyukur banget bisa tahu mengenai Zenius Education sedari kelas XI. Meskipun baru berlangganan produknya di awal kelas 
XII, but it's really worth it. Sebagai seseorang yang mesti lintas jurusan, konsep dasar dan pola berpikir yang ditekankan Zenius 
sangat berperan bagi gue untuk bisa memahami suatu materi secara komprehensif. Hal ini juga berimplikasi pada saat pengerjaan 
soal latihan dalam keseharian. Walau perlu diakui gue juga bukan termasuk siswa yg belajar secara terjadwal dengan rapi. Tapi, 
Zenius nyatanya memang menawarkan metode pembelajaran yang padu dan efektif. Dalam waktu cukup singkat gue bisa mengejar
ketertinggalan dari temen yg belajar dengan cara konvensional. Pada akhirnya, hasil SBMPTN ini jadi bukti nyata bahwa Zenius 
memang layak dijadikan model untuk pengembangan sistem pembelajaran yang tepat bagi anak Indonesia. Love U 3000 Zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Eko Prasetyo

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Ga punya kak :3

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@ekotyoo

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Brawijaya

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ilmu Komputer - Jurusan Teknik Informatika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Saya lulus tahun 2018 waktu itu saya ikut sbm dan ternyata gagal, akhirnya saya putusin buat gapyear. Pas gapyear saya mulai 
kenal dengan Zenius, pertama kali saya beli yg voucher zen.net doang, eh ketagihan buat belajar disitu kwkwk. Karena, saya 
pengen fitur TO, Zen Club, dan grup Line akhirnya saya beli lagi yg Xpedia. Setahun berjalan saya selalu ditemani Zenius. Banyak 
banget yg saya pelajari dari Zenius, mulai dari cara berfikir yg bener, cara belajar yg bener dan berkelanjutan, dan tentunya saya 
diajari untuk bener2 nguasain konsep secara bertahap, bukan ngehafalin rumua doang. Pokoknya Zenius keren banget dan bener2 
recommended buat semua siswa di seluruh Indonesia karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Saraswati Retno Gumilang

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@saraswati_rg

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pertama-tama sebagai gap-year-taker, gue mau mengucapsyukur buat Tuhan Yesus , juga baut Zenius dan para tentor yang sudah
berhasil mengantar gue bisa lolos di FK Unair. Perjalanan gap year gue terasa meaningful, insightful dan tentunya impactful buat 
kehidupan gue secara personal. Gue ga hanya diajari banyak materi tentang UTBK, tapi gue diajarin untuk yang namanya berpikir 
kritis se kritis-kritisnya. Gue mulai melihat sesuatu materi yang baru ga hanya sekadar yaudah materi buat ujian, tapi gue melihat itu 
sebagai suatu konsep yang saling terkait satu sama lain. Melalui zenius, gue juga mulai terbuka dengan buku-buku keren tentang 
science, self improvement dan masih banyak lagi tentunya. 
Hampir setaun berlalu dan gue sangat-sangat merasakan dampaknya waktu gue ngerjain UTBK. UTBK tahun ini memang 
mengasah yang namanya konsep (ga sekadar hapal rumus, masukin, ketemu!) dan disinilah Zenius berperan besar tentunya. 
Tips gue nih buat kalian yang mo gap year dengan jalan belajar sendiri, gue rekomendasiin ZENIUS XPEDIA buat kalian! Gue yang 
alamin sendiri! Gue selama beberapa bulan sampai h-1 bulan sebelum UTBK gue gelenter semua materi Zen dengan bikin jadwal 
yang sudah gue plot sesuai dengan kapasitas n kemampuan gue sendiri. Jadi urutan gue belajar adalah dimulai dari video materi 
Zen - latian soal zen (usahain kerjain sendiri dulu sampe mentok) - video pembahasan Zen - kerjain kumpulan soal yang se-bab 
dengan modifikasi soal yang bermacam2. Kalo ada materi or soal yang lo rasa kurang paham, highlight tu soal, foto, upload di 
forum Zenius Club. Gue tertolong banget sih dengan adanya ZenClub. Fast respond dan cara tentor jelasinnya sangat detil dan 
tentunya sabar banget. Pokoknya gengs, secape-capenya kalian, kalian harus tetep semangat dan pantang nyerah buat dapetin 
univ impian kalian. Bosen, sakit, cape, air mata, emosi.. Itu semua wajar kok! Keep the faith, it will be worth it at the end! GOOD 
LUCK sobat Zenius-ku!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Siti Shofiah Syahruddin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@_madem0iselle_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@moonyloid

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Padjadjaran

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aduh zen maaf, udah ngantuk. Gak bisa panjang-panjang ): Pokoknya makasih banget buat ada dalam hidup gue, mengubah cara 
pandang gue ke dunia ini, mengajarkan gue kalau belajar itu penting banget. Kerasa banget bedanya :'

469 / 491

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Yuyun Ekawati

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

-

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@yuneeeeka

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Airlangga

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Manajemen
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius itu temen ambis gue, dari pagi nyampe malem selalu nemenin gue. Dari yg nggak tau apa-apa nyampe bisa paham sama 
konsep dan btw gue anak linjur
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Pandu Syawaludin Mursid

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

g pake:(

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@pandusm___

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Teknik - Jurusan Teknik Kimia
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

yak, zenius emg paling bagus buat ngatur konsep, dri awal yg gw bego banget sama math, gatau itu apaan dan untuk apa gw 
belajar itu, sampe akhirnya gw nemu apasih gunanya rumus ini rumus itu, dapet dari mana penurunannya. intinya gw cuma mau 
bilang, makasih banget buat bang sabda dan bang pras! tutor fis math bio yg terdabes dahhh kaliannnnnn. Terima kasih sudah 
nganterin saya ke univ gadjah ^_^
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Kevin Muhammad Akbar

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Kevinmuak

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@kevmuak

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomi - Jurusan Manajemen

#236#236
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 17, 2019 11:32:16 PMWednesday, July 17, 2019 11:32:16 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, July 17, 2019 11:51:41 PMWednesday, July 17, 2019 11:51:41 PM
Time Spent:Time Spent:   00:19:2400:19:24
IP Address:IP Address:   120.188.79.122120.188.79.122
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Gue itu alumni '17 yg ikut utbk '19, ngga ko gue ga gap nganggur. Selama itu gue udah kuliah 3 semester di PKN S**N, tapi ada 
satu dan lain hal yg buat gue yakin pindah.Intinya dalam waktu yg singkat untuk utbk '19, tanpa pikir panjang lagi gue langsung 
langganan ZENIUS! Kenapa? krn Zenius itu sihir yang nyata. Sekali lu liat penjelasan materi di Zenius, lu bakal kesihir dan jadi 
semangat untuk nuntasin materi, jadi makin ingin cari tau lebih dalam lagi terhadap suatu hal, dan sihir terparahnya tuh kita jadi ga 
bosan belajar, bahkan bisa bikin kita lupa sama pacar sendiri...
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Dede Saprudin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@dhesap.99

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Dhesap.1599

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima
SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu
jurusannya)*) Buat yang belom keterima, bisa skip
pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai
singkatan yah, contoh : Universitas Indonesia| Industri
Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran,
dll..

Respondent skipped this question

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan
tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat
yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**)
Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik
Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas
Teknik - Jurusan Arsitektur, dll

Respondent skipped this question

#237#237
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 18, 2019 12:24:22 AMThursday, July 18, 2019 12:24:22 AM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 18, 2019 12:30:01 AMThursday, July 18, 2019 12:30:01 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:3900:05:39
IP Address:IP Address:   120.188.36.73120.188.36.73
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut lo menarik dari pengalaman lo
sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan
pengguna produk zenius, bisa langsung submit tanpa
perlu mengisi pertanyaan ini.

Respondent skipped this question
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Ni Ayu Wayan Ningsih

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@NiAyuWayanNingsih

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@niayuwayann

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Udayana

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Jurusan Pendidikan Dokter Gigi

#238#238
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 18, 2019 6:43:02 PMThursday, July 18, 2019 6:43:02 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 18, 2019 6:54:32 PMThursday, July 18, 2019 6:54:32 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:3000:11:30
IP Address:IP Address:   114.122.137.65114.122.137.65
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Belajar jadi simple banget, karena dengan pakai zenius saya sangat terbantu, bisa belajar hanya mendengarkan saja apabila 
materinya berupa teori, sedangkan bila materinya berupa hitung-hitungan sangat dimudahkan untuk memahaminya sebab 
dijelaskan sangat detail dan sampai tuntas! Terima kasih Zen:*
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Andreas Dermawan

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@andrsdrmwn

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@andreasdermawan

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Kelas 12
SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Jambi

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan - Jurusan Kedokteran

#239#239
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 18, 2019 8:42:24 PMThursday, July 18, 2019 8:42:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 18, 2019 8:57:12 PMThursday, July 18, 2019 8:57:12 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:4800:14:48
IP Address:IP Address:   116.206.30.40116.206.30.40
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Awalnya tau zenius dari abang ku yang sebelumnya memang user zenius dari lama. Semenjak kelas 10 sma udh pake lah zenius 
kan tapi belom serius kali pake nya. Akhirnya setelah kelas 12 baru deh pake serius. Zenius selama aku belajar untuk persiapan 
ujian-ujian kelas 12 dan sbmptn emang ngebantu kali lah. Walaupun sistem ujian nya berubah jadi utbk, tetep masuk kok belajar 
dari zenius karena zenius emang ngajarin pake konsep dasar dan penerapan sehari-hari. Zenius juga ngebantu dalam persiapan 
ujian mandiri. Dan akhirnya Puji Tuhan aku keterima di Kedokteran - Universitas Jambi jalur SBMPTN 2019 :)) thankyou zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

VINA NURITA ROHMAWATI

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@NuritaVina

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@vinanurita_

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Sebelas Maret

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi

#240#240
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 18, 2019 9:55:42 PMThursday, July 18, 2019 9:55:42 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 18, 2019 10:24:06 PMThursday, July 18, 2019 10:24:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:28:2300:28:23
IP Address:IP Address:   114.5.222.107114.5.222.107
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku anak gap year, Ditolak 10 kali dan Lintas Jurusan

Ceritanya di tahun 2018 aku ditolak PTN sebanyak 5 kali dan 1 kali kedinasan. Singkat cerita setelah 6 kali ditolak aku langsung 
mutusin buat ngeGap Year. Selama Gap Year itu aku nyari info tentang bimbel online yang murah tapi berkualitas dan langsung 
aku nemuin ZENIUS EDUCATION dan langsung deh aku beli Zenius Xpedia 4.0 .

Aku adalah anak IPA dan di Gap Year ini aku mutusin buat ambil IPS (Lintas Jurusan). Dan pertama kali aku lihat Basic Learning 
yang bener-bener membuka pikiran aku selama ini. Jadi di Zenius itu sangat tidak dianjurkan untuk menghafal tetapi lebih ke 
pemahaman KONSEP yang itu bener-bener melekat banget. 

Dan selama kurang lebih 8 bulan, aku menghabiskan hari-hariku bersama Zenius. Dan di tanggal 9 Juli 2019 hari yang menjadi 
sejarah dalam hidupku Allhamdulillah aku diterima di Universitas Sebelas Maret - Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi. 

Ya Allah nggak nyangka banget. Bersyukur sama Allah SWT, dan mau ucapin terimakasih kepada orangtua, keluarga dan big 
thanks to Zenius!!!! 

Thanks Zen, lo udah ngrubah pola pikir gw dan gw bakal kangen sama masa-masa ambis kita, dan gw bakal rekomendasi ke adik-
adik gw!!! 

Sukses selalu ZENIUS EDUCATION 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Akmal Shalahuddin

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@bootloopp

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@akmaalsh

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Gadjah Mada

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Jurusan Ilmu Ekonomi

#241#241
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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IP Address:IP Address:   180.245.43.133180.245.43.133
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Zenius itu emang oke banget! Enggak akan pernah nyesel buat ngegunain produk ini. Zenius itu bener-bener ngubah pola pikiran 
gue soal belajar, pembelajaran yang menekankan konsep itu bikin nagih terus. FYI, gue agak gap year dan nganggur 6 bulan 
dengan Zenius itu bener-bener pengalaman di hidup gue yang gak akan terlupakan.

Gara-gara zenius, mimpi gue buat bisa masuk UGM pun tercapai, thanks banget pokoknya, Zen, terutama Sabda yang ngajarin mtk
sama ekonominya itu gokil banget, nilai UTBK ekonomi gue tembus 880 dong! wuahahaha sama skor mtk gue tembus 700, yeay, 
padahal pas SMA gue ga bisa mtk sama sekali. Thanks to you, Zen!

Selain belajar dengan konsep, Zenius juga membentuk dasar-dasar berpikir kritis, logika yg oke, dan rasional yang tentunya 
bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari. Intinya, kalo lo make Zenius, itu bukan cuma akan ngebawa lo ke PTN atau apapun 
yg lo mau, tapi Zenius juga bakal membantu lo ngebangun dasar-dasar berpikir yang tentunya bakal berguna sepanjang hidup. 

Terima kasih banget, Zen, udah nemenin gue buat ngejar apa yang gue mau. Gue ga nyesel milih produk Zenius, gue beruntung 
bisa nemu produk kayak gini. Lopyu, Zen.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Silviwanda

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

@Wandasil25_

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@silviw25

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Pendidikan Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan - Jurusan Pendidikan Teknologi Agro Indrustri
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Biasa aja

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Aku beli produk Zenius karena penasaran mau coba tapi setelah digunakan mungkin gak terlalu cocok buatku yg harus belajar 
sendirian tanpa pengajar. Dari soal-soal bagus sih karena banyak banget serta variatif sekali dan suka dengan pembahasan di 
zenius yg cukup puas tapi karena belajarnya sendiri saat ketemu soal yg sulit suka ingin tau jawabannya secara komplit dan runut 
jadi itu yg bikin aku kurang puas. Overall bagus sih materi terkonsep dengan baik dan semua itu tergantung lagi sama individunya. 
Sukses terus ya Zenius semoga bisa lebih baik lagi, punya inovasi yg baru dan kreatif untuk mencerdaskan anak bangsa aamiin
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Martin Nathaniel

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh :
@GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

@martinnathaniell

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Indonesia

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Statistika
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Pengalaman gue make zenius dimulai selama masa SMA kelas 3 , waktu itu gue pertama kali dikenalin sama yang namanya 
Zenius dari temen. waktu itu gue ga tau sama sekali apaan sih zenius itu. Terus setelah gue nyobain zenius make akun temen , 
gue lama2 jadi ketagihan belajar. Di zenius gue belajar konsep, postulat postulat kece, sama belajar gimana sih caranya 
"connecting the dots" yang bisa membuat sesuatu itu make sense.
Zenius itu addicting banget, fyi selama masa SMA, ada tuh guru mtk gue yang suka banget ninggalin kelas karena doi sibuk, jadi 
mau ga mau, murid pun disuruh belajar mandiri. Nah dari situ gue belajar menggunakan zenius terus buat ngejer ketertinggalan 
materi.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan pertama

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)

Muhammad Albar Al Rasyid

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)

Tidak punya

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)

Tidak punya

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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Pada saat kamu mengikuti UTBK dan SBMPTN
2019 ini, apakah kamu berstatus sebagai siswa kelas
12, atau sebagai alumni SMA/SMK?

Alumni SMA/SMK

Q19 Tulisin Nama Universitas tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! (gak usah disebut dulu jurusannya)*)
Buat yang belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh :
Universitas Indonesia| Industri Institut Teknologi Bandung | Universitas Padjajaran, dll..

Universitas Islam Negeri Jakarta

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik -
Jurusan Arsitektur, dll

Fakultas Kedokteran - Program Studi Pendidikan Dokter
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

Q23 Seberapa pengen kamu merekomendasikan
zenius ke temen, saudara, atau adik kelas? *)Buat
kamu yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung skip pertanyaan ini.

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.

Bismillah...
Terima Kasih banyak Zenius yang telah menemani belajar gua selama 2 tahun ini. Gua bersyukur banget bisa belajar lewat platform
Zenius ini. Terkhusus gua mau ngucapin banyak terima kasih buat bang Sabda, tutor Kimia, dan tutor Biologi yang keren abis. 
Berkat Zenius, cara belajar gua yang acak acakan, bisa berubah ke arah yang bener. Dari sini juga, gua bisa menemukan apa 
passion gua dan apa yang harus gua lakukin setelah lulus SMA. Dan Alhamdulillah, gak nyangka gua bisa keterima di prodi yang 
gua idam idamkan dari dulu. Perjuangan gua selama ini akhirnya bisa terbayarkan.

Sukses terus buat Zenius Education. Gua sangat merekomendasikan kepada seluruh pelajar di Indonesia buat pake platform 
Zenius ini, apalagi buat adik-adik pejuang PTN 2020.
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