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

Keterima di pilihan kedua

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

Viskha Purwita Lana

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

@viskhapl

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

@vviskha

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 Hukum - Jurusan Ilmu Hukum

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:40:06 PMTuesday, July 09, 2019 6:40:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:3000:07:30
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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 sendiri anak IPA yang gak tau apa - apa tentang Soshum sebelumnya. Tapi, Zenius bener - bener ngebantu gue. Apalagi, cara 
belajarnya seru dan tutornya asik - asik. Terus, soalnya banyak dan penjelasannya jelas banget. Makasih udah ngebantu gue, 
Zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Bagus Widiyanto

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

@baguswdynt

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

@baguswdynt

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 Teknik - Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika

#2#2
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:32:46 PMTuesday, July 09, 2019 6:32:46 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:40:55 PMTuesday, July 09, 2019 6:40:55 PM
Time Spent:Time Spent:   00:08:0800:08:08
IP Address:IP Address:   114.5.209.41114.5.209.41
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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 bang sabda, gue cuma ikut yg 2 apa 3 bulan gitu lupa gue pokoknya gue cuma bisa beli yg 220 ribu karna gue emg gamampu 
buat les sana sini, pertama tuh sebelum gue beli produk zenius gue minjem akun sama temen gue dulu, dan ternyata konsep sama 
postulatlo bagus bgt bang! Yaa walaupun pas utbknya gue masih angot angotan wkwkkw kalo hal menarik di kelas singaada bang 
karna gue beli produk zenius pas mau dkt un bang wkwkwk
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ni Kadek Mirah Budayanimirah

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

@mirsbudsx

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

@mirsbudayani

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 Matematika dan IPA-Jurusan Statistika

#3#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:31:24 PMTuesday, July 09, 2019 6:31:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:46:13 PMTuesday, July 09, 2019 6:46:13 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:4900:14:49
IP Address:IP Address:   114.125.88.69114.125.88.69
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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 kayak penyelamatku. Karena murah, gampang diakses bisa kapan aja dan di mana aja, dan tentu saja pengajarnya sangat 
ahli(apalagi bang sabda sama kak wilo!! Hehe). Yang ngga bisa ataupun bisa les luring, bisa banget pake Zenius.

6 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Mohamad Ramadani Rudiatama

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

-

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

@abdirama625

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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Jurusan Perikanan Tangkap

#4#4
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:33:19 PMTuesday, July 09, 2019 6:33:19 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:48:53 PMTuesday, July 09, 2019 6:48:53 PM
Time Spent:Time Spent:   00:15:3300:15:33
IP Address:IP Address:   120.188.5.238120.188.5.238
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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 ini anak SMK zen... Yang paling menarik bagi aku zen, aku bisa ikut lomba LKS tingkat Provinsi, Ikut Olimpiadr metrologi smk 
tingkat nasional, dan tiap kali aku latihan troubleshooting nya menggunakan metrode zenius learning ajib deh.. Dan seabrek 
sertifikat yang panjang banget kalo aku cerita di sini...

Singkat cerita double kill zen... Alhamdulillah
Karena banyak sertifikat lomba aku lolos D3 Teknik Mesin PNJ, lewat jalur PMDK-PN, dan tanggal 9 juli ini, aku lolos SBMPTN di 
UNDIP jurusan perikanan tangkap.  Terima kasih banyak zen.. Dari anak smk yang mati matian belajar utbk tanpa bimbel hehe
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

FADHILA AZELITA PUTRI SAPUTRO

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

@fadhila_azelita

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

@fadhila_azelita

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 - Ilmu Perpustakaan

#5#5
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:35:39 PMTuesday, July 09, 2019 6:35:39 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:49:06 PMTuesday, July 09, 2019 6:49:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:2600:13:26
IP Address:IP Address:   114.5.147.187114.5.147.187

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.

Pertama, aku dapet zenius setelah asal search di Internet, aku udah mulai tertarik dari kelas 10. Kemudian salah seorang kakak 
kelasku merekomendasikan ZENIUS ke aku, dan mulai saat itu aku bergantung sama Zenius. Aku adalah anak IPA yang lebih 
tertarik ke dunia buku, bahasa, serta sastra. Jadinya aku mencoba untuk lintas jurusan. Awalnya bener-bener ragu, sering terbesit 
"apa bisa?" Tapi pas ngeliat pengumuman SBMPTN, berasa kaget juga. Keterima di jurusan yang di pengenin. Ga nyangka aja, ga 
pernah bimbel cuma pake zenius itu pun cuma 6 + 1 bulan, dan bisa keterima di PTN. So, bih thanks buat Zenius, berkat Zenius 
aku bisa masuk ke jurusan yang aku impikan
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Hanifah Hanan

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

@ecstaticnan

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

@nefanan

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 Seni Indonesia 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 Seni Rupa

#6#6
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:33:55 PMTuesday, July 09, 2019 6:33:55 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:52:04 PMTuesday, July 09, 2019 6:52:04 PM
Time Spent:Time Spent:   00:18:0900:18:09
IP Address:IP Address:   118.137.60.244118.137.60.244

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.

Gue awalnya tuh agak ragu mau pakai Zenius, karena ini kan video pembelajaran online gitu takutnya grafis video sama suaranya 
tuh bakal kurang jelas. Eh, ternyata malah jelas banget dan gampang bikin paham. Kebetulan gue emang lebih cocok belajar 
sendirian, jadi Zenius ini emang pas banget buat gue. 
Suara para pengajarnya juga bikin nyaman buat dengerinnya, pelafalan katanya jelas dan gak kecepetan waktu ngejelasin materi. 
Semenjak pakai Zenius tuh gue jadi gak tega buat ninggalin belajar AHAHA, serius loh ini.
Oh iya. Tahun lalu gue pernah baca testimoni mereka yang pakai Zenius, terus gue ngomong dalam hati, "Tahun depan, gue juga 
bakalan tulis testimoni ginian."
Lalu, terbukti! Gue lolos SBMPTN 2019, setelah tahun lalu ditolak :(. 
Pokoknya Zenius emang sebagus itu! Gak pernah nyesel pakai Zenius, malah nyesel karena pernah beberapa minggu gak belajar 
karena sakit :((.
Sukses terus buat Zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Novita Nurilmy

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

@taeddybearrrrrr

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

@bravnv

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 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

Administrasi negara

#7#7
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:56:49 PMTuesday, July 09, 2019 6:56:49 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:4300:17:43
IP Address:IP Address:   114.5.216.182114.5.216.182
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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.

Seru bngt si pake Zenius, bener2 ngasih tau smpe akar2nya selama sekolah gak tau rumus ini tuh dapetnya dari mana tapi 
dizenius jadi tau jadi ngerasa pas sekolah aku kemana aja pokoknya tercerahkan lah pake zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Mila Karmila BJ

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

ilaa_bj

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

@ilaabj

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 Ekonomi - Ekonomi Pembangunan

#8#8
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:43:26 PMTuesday, July 09, 2019 6:43:26 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 6:58:51 PMTuesday, July 09, 2019 6:58:51 PM
Time Spent:Time Spent:   00:15:2500:15:25
IP Address:IP Address:   180.249.2.146180.249.2.146
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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.

Sebenarnya beli paket Zenius buat SPMB PKN STAN, nah mulai belajar STAN dari Januari 2019 tapi bulan Februari belajarnya 
jarang karena lagi banyak UH dan UAS. Nah, sebelum UN mulai deh belajar buat SBMPTN karena aku linjur dari ipa ke ips. Nah, 
setelah UN baru belajar tiap hari dan waktu itu kebetulan aku perdalam banget Matematika Dasar, TPA, dan Sejarah karena masuk 
juga buat SPMB STAN. Bulan April aku gak ikut UTBK pertama karena opname di rs drop banget karena belajar sampai tengah 
malam, jangan ditiru. Nah, bulan Mei aku ikut UTBK kedua dengan perasaan putus asa karena kurang belajar tapi alhamdulillah 
hasilnya lumayan. Bulan Juni aku ikut tes UMPN dan asli pelajaran di Zenius tentang konsep dasar matematika mulai dari eksponen
dan aljabar masuk semua pas UMPN dan alhamdulillah lolos pilihan pertama Politeknik Negeri Ujung Pandang D4 Akuntansi 
Manajemen dan hari ini Allah kasih rejeki lagi lolos SBMPTN pilihan kedua. Makasih Zenius sudah menemani masa belajarku.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Syifa Aulia Nur fadlilah

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

@SyifaNSM

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

@Syifaaanf

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 Agung 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 keguruan dan ilmu pengetahuan

#9#9
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
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Time Spent:Time Spent:   00:17:2900:17:29
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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 sih pake zenius buat UN, dan itu ngebantu banget ,konsep2 nyaa itu gampang dimengerti terus buat lat soal UN nya lumayan 
ngebantu waktu UN,puass lah pokoknya aku pake zenius <3
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Andi Syahida Ulhaq Pasryb

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

@syahidauul

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

syahidahuul

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 ekonomi - Jurusan Manajemen

#10#10
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:02:59 PMTuesday, July 09, 2019 7:02:59 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:10:48 PMTuesday, July 09, 2019 7:10:48 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:4900:07:49
IP Address:IP Address:   125.162.224.164125.162.224.164
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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 sih asli asik banget, susah dijelasin dengan kata2 deh wkwk. Stelah ngerjain utbk rasanya enteng :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Kania Sabitha Ahada

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

Respondent skipped this question

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

@kaniahada

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 Bahasa dan Seni - Jurusan Desain Komunikasi Visual

#11#11
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 6:56:51 PMTuesday, July 09, 2019 6:56:51 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:13:16 PMTuesday, July 09, 2019 7:13:16 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:2400:16:24
IP Address:IP Address:   202.67.43.39202.67.43.39
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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.

Mantap Zenius sudah menemani hari-hari persiapanku sebagai anak linjur. Sempat pesimis bisa mengejar materi yang notabebe 3 
tahun dalam waktu yang cukup singkat, tapi alhamdulillah bisa diterima di jurusan yang diinginkan. Terima kasih banyak Zenius!!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Syana Zahra

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

@syaastudio

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

@syaastudio

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

Jurusan Desain Komunikasi Visual

#12#12
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:03:41 PMTuesday, July 09, 2019 7:03:41 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:14:05 PMTuesday, July 09, 2019 7:14:05 PM
Time Spent:Time Spent:   00:10:2300:10:23
IP Address:IP Address:   114.125.229.132114.125.229.132
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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.

Yg paling seru buat gw si karena penyampaian para tutornya itu dengan bahasa yg santai tapi tepat sasaran. Dan emang bener-
bener kyk ngajarin anak balita jalan, dititah-titah selangkah demi selangkah, sampe akhirnya bisa lari dan ga jatoh. Jadi terlatih gitu, 
waktu liat soal begini langsung tau harus dibawa ke mana.. dan yg jelas dia itu bisa dipake kapan aja dan dimana aja hihi.. thanks 
Zen!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Zubara Al Hadiiddiin

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

Respondent skipped this question

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

@zubaraal

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 - 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 :)

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 dibilang Zenius itu solusi buat belajar, absolutly gw setuju! Belum pernah ada bimbel yg nyediain insightful knowledge dan GA 
NGANDELIN CADAS"AN. Mungkin bagi orang" karna ga adanya cadas"an itu jadi kurang menarik, sebaliknya bagi gw yg punya 
cara belajar "want to know everything" (istilah gw sndri) jadi sangat terpenuhi. Ditambah lagi insightful knowledge yang bikin kita 
berani buat memiliki pikiran terbuka. Sayangnya, karena ini bimbel online yg butuh kedisiplinan diri, gw yg suka males"an jadi suka 
menyia"kan waktu walaupun udah dibilangin sama Bang Sabda buat Time Management. Tapi gw sangat berterimakasih buat 
zenius karna bisa meloloskan SBMPTN gw dan gw bakal lanjut buat "naklukin" beberapa um tentunya always be with you.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Fahmi Taufik Muladi

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

-

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

@fahmitaufik19

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 Syiah Kuala

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 :)

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.

Emang bener dah zenius bikin ngubah cara pandang dalam belajar sesuatu. Alhamdulillah berkat zenius juga saya lolos SBMPTN 
2019 di pilihan ke 2. Zeniusnya udah bagus banget, sayanya aja yang kurang kerja keras hehe. Thanks zenius �
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Erinda Resta Sellia Dela

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

Ga main Twitter

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

@erindaresta12

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
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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.

Soal UTBK terasa lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Entah karena memang mudah atau karena aku lebih siap. Aku pakai 
Zenius untuk belajar SBM sekaligus belajar materi kuliah. Alhamdulillah, IPK masih bisa nyentu 3,7. Bahkan IP semester 1 tembus 
3,8 lebih. Makasih ya Zenius. Love Youu
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Teguh Bhagaskara Gede Novyanto

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

@filsufwannabe

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

@teguhbhagaskara

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 | 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 Ilmu Politik, 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 :)

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 kedua

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

Shefty Putri Zahari

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

@SheftyPutri

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

@sheftyyy.z

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 sriwijaya

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 :)

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 langganan dari kelas 11 tapi mulai dipake pas kelas 12. Nilai uts ku jadi naik matkimfisbio yg biasanya cuma sekitar 50-60 jadi 
90 an semua. Semenjak itu aku mulai ngulik2 lagi ttg zenius yah walaupun telat tapi zenius bener bener mengubah mindset aku 
tentang belajar. Aku bener bener ngerasain rasanya ngerti konsep. Aku yg biasanya langsung lupa semua yg guru aku jelasin 
semenjak pake zenius jadi mulai inget terus sampe kebawa bawa kalo lagi tidur.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Chairunnisa Misti kak 

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

@rxchaa_

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

@rxchaa_

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 kak

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 Geografi  Alhamdulillah

#18#18
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:29:36 PMTuesday, July 09, 2019 7:29:36 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:43:09 PMTuesday, July 09, 2019 7:43:09 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:3300:13:33
IP Address:IP Address:   118.136.190.101118.136.190.101

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

35 / 255

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 :)

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 yg salah si kak soalnya jarang buka zenius di app nya, tapi kak, pas aku liat video ulang live zenius di youtube tuh tutornya 
ngajarnya seru banget dan Alhamdulillah mudah di pahami kak, asik juga, sukses terus Zeniusss❤❤❤�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dendy Kurnia Wijayanto

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

Respondent skipped this question

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

@dendy_kurniawijayanto

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..

UPN 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 - Jurusan Teknik Pertambangan
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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 ngebantu banget.... Terutama konsep-konsep dalam pengerjaan soal sehingga aku bisa ngerjain soal utbk dengan mudah.
Di UPN nanti aku berniat langganan Zenius lagi
Semoga Zenius tambah jaya dan dapat menyediakan materi untuk mahasiswa.
Thanks Zen

38 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Aquila H. Tuzzahra

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

@auiaaauaa

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

@zahraquila

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 SRIWIJAYA

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

#20#20
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:35:10 PMTuesday, July 09, 2019 7:35:10 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:49:38 PMTuesday, July 09, 2019 7:49:38 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:2800:14:28
IP Address:IP Address:   110.136.135.42110.136.135.42
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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.

Parah sihhh,dari awalnya sama sekali ga ngerti kimiaa sampe skrng yg alhamdulillah bisa bawa gua lulus sbm,dan sampe mikir 
ternyata pelajaran 3 taun bisa dirangkap setaunn,gokilll thanks zenn mantul pokonyaa
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Meriska saharani

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 Lampung

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- Manajemen

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 :)

#21#21
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:30:56 PMTuesday, July 09, 2019 7:30:56 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:50:22 PMTuesday, July 09, 2019 7:50:22 PM
Time Spent:Time Spent:   00:19:2500:19:25
IP Address:IP Address:   114.125.229.176114.125.229.176
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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.

Waktu sma gue bener2 ngak tau mtk bahkan aljabar sederhana pun gue gak bisa padahal gue anak ipa (di sekolah gue yg mau 
masuk ipa milih doang) *_* sampai ketika gue dapet nilai ulangan mtk "0", saat itu gue sadar gue ngak bisa gini terus, gue akhirnya 
mutisin untuk belajar lewat internet ( gue gak pernah bimbel, gue tinggal di kampung yg jaraknya 12 km dari kota) 

Sampai ketika, gue kenal zenius gila gokil materinya seru abis, ketika kelas 3 sma gue jadi salah satu anak yg pinter banget mtk di 
kelas banyak orang minta ajarin mtk ke gue wkwk. Pas ngejar sbm pun gue ngandalin. zenius banget materinya krn gue mutusin 
untuk linjur. ALHAMDULILLAH gue keterima

42 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Falelia Regitasari Pramaswari Priyatna

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

@faleliaregita_

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

@faleliaregita

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..

UPN "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 Pertanian - Jurusan Agroteknologi

#22#22
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:22:47 PMTuesday, July 09, 2019 7:22:47 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:51:59 PMTuesday, July 09, 2019 7:51:59 PM
Time Spent:Time Spent:   00:29:1200:29:12
IP Address:IP Address:   182.1.113.90182.1.113.90
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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.

GAK BISA BERKATA2 GUE ZEN, YANG JELAS LO BIMLEN TERBAIK DI INDONESIA. GUE YANG DULU BELAJAR ASAL2AN 
JADI BISA NGERTI CARA BELAJAR "YANG BENER" SETELAH LIHAT VIDEO BASIC SKILLS BANG SABDA. TIBA2 AJA GUE  
BISA NGERJAIN SOAL SUSAH CUMA KARENA LIHAT CARA BANG SABDA DKK MECAHIN PROBLEM SOAL. GUE GAP YEAR 
BTW, GUE MAU NGUCAPIN TERIMA KASIH BANYAK SAMA ZENIUS UDAH NEMENIN GUE BELAJAR 6 BULAN TERAKHIR 
INI. NEMENIN GUE BELAJAR UTBK, UMPTKIN, USM STAN, DAN SEKARANG GUE MASIH BERJUANG BUAT UM UGM. 
DOAIN GUE YA ZEN. GUE JUGA DOAIN LO SUPAYA MAKIN SUKSES KEDEPANNYA. OH IYA, HAPPY BIRTHDAY 12TH 
ZENIUS. LAST, THANKS FOR ALL. I LOVE YOU❤

Maaf pake capslock, gue terlalu bersemangat
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nabilah Argyanti Ardyningrum

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

@nargyanti

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

@nargyanti

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 Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan Fisika

#23#23
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 7:46:32 PMTuesday, July 09, 2019 7:46:32 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 7:54:18 PMTuesday, July 09, 2019 7:54:18 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:4600:07:46
IP Address:IP Address:   182.1.66.77182.1.66.77
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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 nilaiku bener2 jelek banget. Aku dulu sebenernya udah kenal zen dari kelas 11 tapi baru pake pas kelas 12. 
Sebelum pake zen, aku bener2 benci sama fisika. Tapi semenjak pake zen, aku jadi sayang sama fisika dan berhasil lolos di PTN 
jurusan fisika sama lolos di politeknik D4 informatika. Terima kasih Zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Widya Indrawan

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

@shirakawamiya

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

@shirakawamiya

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 Pendidikan Bahasa Mandarin

#24#24
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 8:21:24 PMTuesday, July 09, 2019 8:21:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:34:28 PMTuesday, July 09, 2019 8:34:28 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:0300:13:03
IP Address:IP Address:   103.213.130.8103.213.130.8
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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.

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.

Saya kenal Zenius dari teman saya yang kebetulan di tempat lesnya menggunakan zenius, awalnya kurang tertarik karena ingin 
memilih bimbel sehabis sekolah, tetapi karena zenius yang ternyata fleksible dan mudah mengerti karena sempat melihat beberapa 
video 'teaser' pelajaran di zenius saya mulai suka, akhirnya kebeli Xpedia. 

Dan ternyata pas coba instruksi para tutor enak banget, mudah ditangkep meskipun ada yang mudeng juga, hahaha. Awalnya 
tujuan pakai zenius itu cuman buat usbn dan un sekalian persiapan beasiswa ke luar. Ternyata berkat zenius, dapet berkah. 
Matematikanys enjoy banget! Sampai dapet 100 di UN, bahkan saya lanjut demi UTBK alias SBM dimana saya bisa jawab 
beberapa soal yang mudah saya tangkep, tutor Sejarah mantep. ❤

Salam untuk para tutor Zenius.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Deitrice Leony Corvelo Sarmento Corbafo

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

@deitrice

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

@deitriceleony

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 Ekonomi-Jurusan Akuntasi

#25#25
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 8:24:37 PMTuesday, July 09, 2019 8:24:37 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 8:47:38 PMTuesday, July 09, 2019 8:47:38 PM
Time Spent:Time Spent:   00:23:0100:23:01
IP Address:IP Address:   111.94.104.10111.94.104.10

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

49 / 255

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 pake zenius sejak Agustus 2018,saat itu gw msh inget gw abis aj ditolak STAN ditolak snmptn dan akhirnya disitu gue 
bertekad ingin masuk ptn taun depan melalui sbmptn, nah disitu gue mulai mencari bimbel" online utk menunjang kegiatan belajar 
gue berhubung gue alumni .setelah gue riset ad bbrp bimbel online yg bikin gue tertarik yaitu ruangguru sma zenius akhirnya 
setelah melewati waktu yg panjang gw memutuskan utk memilih zenius krn selain pas di kantong*hehe zenius memberikan materi 
yg menurut gue singkat dan mudah dimengerti plus motivasi yg berharga dri kak sabda yg menurut gue sgt penting utk dipahami 
buat mereka" yg mau masuk ptn .akhirnya gue mulai belajar mulai materi" dri tpa beserta contoh soalnya lalu ke b. Inggris dn 
masuk ke materi soshum, yg tdinya gue gk tau apa" berkat pembelajaran dri kaka" zenius terutama mengenai pentingnya concept 
membuat gue akhirnya bsa ngerti dan paham byk mengenai materi" utbk.sehingga di utbk akhirnya gue bsa ngerjain soal soal dg 
mudah dan dapat skor yg lumayan. Terima kasih zenius tlah membantu aku bsa lolos sbmptn :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Emmy Silvia Tarigan

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

Respondent skipped this question

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

@emmystrg

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 budaya - jurusan kesejahteraan sosial
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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.

Dulu aku itu kalo gangerti pelajarannya selalu skip, setelah pakai zenius rasanya keingintahuan itu gede banget!  Thanks zen❤
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Annisa Aulia Ramadhani Hidayat

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

@annisAulia_R

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

@annisauliaarh

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 Pertanian - Jurusan Ilmu dan 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 :)

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 dengan zenius pokoknya gak pernah ada kata bosan. Bahasa nya dan penjelasannya waah jangan tanya, logat jaksel dong 
yaa gak banyak juga sih haha. Kita gak dibiarin menghafal sama zen. Kita ditekankan untuk mengerti konsep dari masing-masing 
bidang ilmu. Pokoknya the best lah.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nida Annisa Sholeha

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

@Nid_as

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

@Annisa_nida

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..

UIN Maulana Malik Ibrahim 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 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.

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 males dengerin orang ngomong. Tapi setelah denger guru Zenius ngejelasin wah jadi semangat deh. Belajar mulai 
September 2018, tapi mulai serius banget Januari 2019. Zenius terbaik. Perbanyak lagi latihan soalnya terutama di Fisika dan 
Kimianya ya. Materi di Fisika tolong lebih detail lagi bahasnya. Ketolong banget sama Zenius, nilai UTBK 2 naik 40 poin. Sorry Zen 
Nilainya aku isi asal, mager buka folder, love you kakak-kakak Zenius

56 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Muhammad Ariefuddin Satria

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

gk punya .-.

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

@m_ariefuddin

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 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

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.

Perkenalkan namaku Muhammad Ariefuddin satria dharma, teman teman disekolah tau saya sebagai siswa yang suka sekali 
ngoding bahkan saya sudah pernah buat beberapa aplikasi, Ikut olimpiade informatika, ikut lomba lomba yang diadakan oleh univ 
ternama seperti ITB dan ITS dan mimpiku saat itu adalah masuk jurusan yang aku dambakan Teknik Informatika. 
memang dalam hal IT di sekolah mungkin saya jagonya TAPI soal akademik saya ranking 34 dari 37 murid dikelas saya termasuk 
anak yang sempat membenci matematika dan ipa pada masa SMP, alhasil saya malas malasan dan tidak belajar apa apa. saya 
bener bener tau suatu hal yang sering teman teman saya sebut "Kali Pelangi" saat kelas 11 SMA dan lancar di semester 2 kelas 
12, kebayangkan betapa bodoh nya saya? pengetahuan saya di MTK dan IPA itu NOL dan belum lagi cita cita saya ya.... itu masuk 
jurusan informatika jurusan yang jumlah peminat nya bukan kaleng kaleng banyak banget dan yang pasti lebih pintar dari saya 
seorang siswa sobat misqueen dari sekolah "Pendatang baru" yang memiliki 0% pemahaman pengetahuan dasar yang dibutuhkan 
di jurusan impiannya...

tapi dengan zenius persiapan 3bln walaupun untuk sbmptn terbayar saya diterima di jurusan teknik informatika ITERA 

gk tau mau ngomong apa lagi saya 

Thank you zenius kalo saya gk tau tempat belajar ini mungkin saya bakal langsung nyerah tanpa mencoba

Once again Thank you zenius...
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Alif Wildan Cahyonoadi

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

@alifwildan17

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

alifwldn47

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 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 Kesehatan Masyarakat - Jurusan Kesehatan Masyarakat
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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 zenius is the best online teacher, ngajari dasarnya banget, dan juga ngajari cara berpikir logis
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Andi Fitria Idham

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

-

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

@fitrianx

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 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.

Zenius menurut gue tuh udah bener2 ngebuka pikiran gue, ngubah cara gue berpikir, dari yg tadinya bener2 gangerti bio, eh nilai 
un bio termasuk yg tertinggi di sekolah, dann Alhamdulillah lulus di jurusan biologi UNHAS, makasii zenn skrg gue sadar kalo 
semua org sebenarnya punya potensi buat berhasil, tapi kadang jalan yang ditempuh kurang tepat, dan gue percaya, zenius itu 
platform yg ngajarin kita berpikir dengan TEPAT.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Asep Hidayat

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

Ga punya twitter

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

@hasssssssp

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..

UPN veteran Jawa Timur
 (sorry min gatau singkatannya upn apa)

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 - 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.

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.

Wes pokoke zenius jos konsep2 dasar . Jujur aku kimia sma skip , tapi pas make zenius bener2 paham ini asalnya gimana2. 
Cuman pas utbk kmren tes pertama nilainya kecil soalnya ta anggap cuman pingin tau doang gimana model soal2nya, eh pas aku 
seriusin di tes kedua, mtk ku ancur T,T
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Restu Putra Harun

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

Respondent skipped this question

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

@rstptrharun

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..

Univesitas Islam Negeri Alauddin

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
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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.

Kerenn abis zenius. Says suka tentor-tentornya. Jago ngebahas materi. Yang sulit jadi mudah.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Azka Mumtaz

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

@ikiakuaka

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

@ikiakuaka

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 Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Pendidikan Ipa

#34#34
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 9:49:01 PMTuesday, July 09, 2019 9:49:01 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 10:12:08 PMTuesday, July 09, 2019 10:12:08 PM
Time Spent:Time Spent:   00:23:0700:23:07
IP Address:IP Address:   140.213.36.72140.213.36.72

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

67 / 255

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 nyesel parah karena gue baru kenal Zenius pas gue kelas 12. Gue bener-bener seneng bisa belajar bareng Zenius! Gue saat 
itu langsung rekomendasiin Zenius ke temen-temen kelas gue! Bahkan gue ampe share akun Zen gue di grup kelas, bahkan grup 
angkatan. Karena gue ada Xpedia, jadi jarang make yang online, jadi ya gue share aja ke temen-temen gue, biar yang lain juga bisa
ngerasain serunya belajar bareeng Zen!  :). Thankyou ya, Zen! Sukses terus buat para tutor!�  btw, bahkan gw pernah bawa 
xpedia gue ke kelas, buat nobar dikelas haha. Jadi ada yang nyetel B.Indo lah, Mtk lah, seru deeehh!❣️  Terus gw pernah Zen, pas 
UTS, gue semalem ketinggalan 1 materi yang belum gue pelajari. Akhirnya pas shubuh, gw ngebut belajar pake Zen, dan yang gw 
setel waktu shubuh itu bener-bener keluar semua donggg materinya di UTS Bio gw :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Meika Sugastiana Putri

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

@meikaputri_

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

@meikasugastiana

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 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.

Satu, belajar kayak diajak ngobrol pelan2 sampe ngerti
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Riyan Martin Hidayat

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

Respondent skipped this question

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

@riyanmarayat

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.

Oke Zen, saya adalah pengguna Zenius mulai dari kelas 10 atau tahun 2016. Tapi karena waktu itu saya masih kurang terbiasa 
dengan belajar online jadi saya belajar hanya terbatas dari buku dan  guru di sekolah sampai tiba saatnya pengumuman nilai dan 
rangking kelas. Dan ya bisa ditebak, gk ada yg bagus. Akhirnya setelah itu saya bermimpi masuk STAN karena pada saat itu saya 
pikir bisa untuk masuk karena engga ada materi fisika, kimia, dan biologi. akhirnya waktu berjalan dengan belajar yg sudah mulai 
tidak jelas arahnya sampai dengan prestasi yg kian merosot seiring naik kelas.

Pada akhirnya pas selesai semester 5 saya hanya bisa sampai rangking 2 dari bawah dan sudah dipastikan lagi saya akan gagal 
SNM sekalipun saya masuk kouta sekolah. Melihat teman teman saya yg selalu sibuk dengan pelajaran sekolah agar bisa 
mendapatkan nilai yg tinggi. Akhirnya disitu selama liburan saya berpikir bagaimana masuk PTN tapi tidak berkaitan dengan nilai 
rapot. Akhirnya ketemu satu jalan, saya harus mengorbankan nilai rapot dan nilai UN demi satu tujuan. Lolos SBMPTN.

Mulailah belajar rutin dan berkelanjutan dengan Zen yg selalu menemani dari siang sampai malam, dari senin sampai minggu. 
Mengajarkan konsep konsep dasar sendi sendi pengetahuan. mengikuti tryout2 sampai keluar kota bahkan pernah demi ikut tryout 
dalam satu hari berkendara dengan motor sampai 400 KM. semua itu demi SBMPTN demi mengejar impian.

Datanglah UN dan ya seperti bisa ditebak, asal lulus. bahkan pas UN pun lanjut nonton Zenius dari pagi sampai sore. Setelah UN 
selesai baru persiapan yg sesungguhnya dengan belajar SBMPTN dengan Zenius dari pagi sampai pagi, tidak lupa istirahat dan 
refreshing. datanglah UTBK 1, lalu UTBK 2 dengan siklus belajar dan istirahat serta refreshing yg sama akhirnya bisa dapet nilai 
UTBK yg memuaskan.

Hari SBMPTN tiba dan dengan nekatnya memilih Informatika ITS sebagai pil.1 dan FMIPA ITB pil.2. Benar pilihan yg nekat. 
sebelum pengumuman SBMPTN saya juga mengikuti ujian STAN dan dengan belajar h-7 dengan zenius serta memahami konsep 
dasar setiap soal saya bisa melewati ambang batas nilai mati STAN. Terakhir pada saat melihat pengumuman ya sudah tidak bisa 
dikira lagi apa rasanya ketika keyakinan terbalas dengan sebuah Kelulusan.

Usaha dan Doa tidak akan menghianati hasil bahkan untuk orang yg tidak berprestasi sekalipun.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Christin atika

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

@chrishodgepodge

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

@christinatikaa

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

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.

Zen gua mau berterimakasih bgt. Gua tuh orngnya susah bgt ngafal masukin ke otak sesuatu dan di inget itu susah tapi, krn bljr d 
zen itu pake konsep dasar itu bener2 bikin nyangkut d otak gua, beda bgt sm guru les yg baru d jelasin lgsg lupa gua kadang suka 
minta jelasin konsep dasar sm guru les dia malah jelasinnya ke pointnya lgsg percuma les mahal2 ga guna2 amat. OH IYA DAN INI 
PALING BERKESAN. Gua orngnya males bgt belajar bahkan dr sd gapernah pegang buku d rumah DAN GUA PERNAH SAMPE 
SAKIT KRN KETAGIHAN BELAJAR gila ngeliat video aja gua ketagihan emang zen doang. Btw gua juga nyoba aplikasi "yang 
modelnya sama kaya zen" nyoba se Minggu doang abis itu balik lg. Ga bikin nagih entahlah kenapa zen doang yg bikin nagih  
makasih ya zen kalo gaada zen mungkin gua udah di swasta trus ngeliat soal soshum cengo doang pas utbk maaf kepanjangan 
jadi curhat. Love u zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Eva Catherine Agustin

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

@Kied_Cath

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

@eva.cthrn

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

Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran
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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.

I can't describe. Keren. Nggak ngerti lagi sih. Gue balajar di Zenius cuma TKPA, tapi meski cuma TKPA gue bisa lolos SBMPTN 
SOSHUM meski gue nggak sama sekali belajar materi SOSHUM. You are the best, Zen. Temenin gue terus, bantu gue biar makin 
ngerti lagi sama semuanya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ersa Nur Syafia

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

@sepupugajah

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

@errrsak

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 Agronomi
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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 beli voucher sendiri febuari 2019, tapi pertama kali pakai bulan juli 2018, pinjem punya sepupu. aku sebelum lulus sma 
ngebet banget pengen kuliah dan bisa lepas dari pelajaran kimia, bio, fisika yang di sma dulu belajar cuman buat mengejar 
nilai(padahal salah besar). takut nggak lolos sbm, takut gap year, takut jadi pengangguran. tapi ternyata, semua ketakutanku malah 
datang, di tahun pertama aku nggak lolos, aku harus gap year, dan belajar sambil beberapa bulan ambil kerja. dari awal pakai 
zenius, udah ngerasa "ooooh ternyata gini....." "seharusnya kenal dan pakai dari dulu...." tiap hari belajar, nontonin materi, nyatet 
dari awal. alhamdulillah, kimia, biologi yang awalnya abu-abu banget jadi jauuh lebih ngerti konsepnya. belajar jadi enaaak(walau 
masih sering berat ngadepin malesnya hehe). dalam satu tahun itu ngerasa capek, males, berat, pengen nyerah, tapi, nggak boleh! 
Istirahat dulu, nggak papa, kan? dan kalau lihat testimoni di akun twitter zenius, jadi termotivasi, "nanti, aku pengen juga kasih 
testimoni, betapa hebatnya zenius ini." setelah lolos salah satu pilihan di sbm atau mandiri. akhirnya, alhamdulillah, lolos. makasih 
banget, zen. maaf nggak bisa kasih testimoni langsung dari twitter. beneran makasiiih banyaak. BUAT SEMUA TUTOR ZENIUS 
TANPA TERKECUALI, MAKASIH! JUGA tutor bio, kimia yang...maaf aku belum sempet cari tahu namanya...dan bapak sabda! 
Kalian terbaik!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ridwansyah Burhanuddin

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

@penikmatkaporit

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

@ridwansyahburhanuddin

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 Teknik - 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.

Zenius keren banget pokoknya , ngajarin konsep bukan cuma hafalan , jadi tau gimana menyelesaikan soal yang diotak atik ampe 
ke bagian atom atom nya tuh soal wkwkwk
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Alfan Robby Kurniawan

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

@alfan_robby

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

@alfanrobby

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 - 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 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 aku ga pake zenius, mungkin aku gabakal keterima SBMPTN. That's it :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Eka Wijiastuti

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

@ekaw13_

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

Gada

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 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
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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.

Asiikk, gue tuh gak year, sambil kerja di suatu KAP yg mana bulan Maret-april tuh ga pernah libur sabtu minggu pun, lembur senin-
jumat sampe jam 9-10. Nah dengan waktu gue yg terbatas itu sangaaattt terbantu banget pake zenius, suka cuti cuti waktu nontonin
zenius di kantor, pokoknya asik, penjelasannya gampang dimengerti, konseptual, pokoknya puasssss banget pake zenius. 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Giovanni Abadi

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

Respondent skipped this question

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

@giovannisembiring

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 Ekonomi 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 :)

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.

Jujur zenius memang membantu, tapi tidak terlalu banyak berperan bagi saya sendiri. Terima kasih
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Zulia Saputri

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

Respondent skipped this question

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

@julya55

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 Bahasa dan Seni

#44#44
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, July 09, 2019 11:33:35 PMTuesday, July 09, 2019 11:33:35 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, July 09, 2019 11:48:16 PMTuesday, July 09, 2019 11:48:16 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:4000:14:40
IP Address:IP Address:   182.0.205.222182.0.205.222

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

87 / 255

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 itu beda banget sama bimbel online lain.kita diarahkan untuk berfikir out of the box yang pastinya sangat membantu 
banget.berkat pacaran sama zenius gua ngerasa lebih open minded banget.pokoknya the Best lah pake ZENIUS
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dandi septiandi

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

Respondent skipped this question

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

@septiandidandi

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 riau

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 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 :)

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 orangnya gk pandai berkata2, gue orangnya cuma ngerti jika beljar sendiri trus cari2 referensi digoogle ttg penyedia 
pembelejaran online biar pede beljar, gue jujur malu kalo bertanya sama guru dan diajarin langsung gitu face to face, setelah 
ketemu zenius belajar makin asik, gue pernah buat temen2 gue heran gara2 udh ngerti pas pelajaran kimia padahal blum diajarin, 
apalagi untuk persiapan utbk wah zenius top banget sampe bikin gue bisa lolos,gue udh kenal zenius pas masih smp kelas 9, tapi 
baru beli pas kelas 10, gue pengen bahagiain ortu dengan lolos ptn, gue ngebut bngt bljr biar bisa lolos snm, tapi walau masih 
pemeringkatan tapi gue gk lolos snm, agak kecewa tapi akhirmya gue putusin gue gk boleh gagal sbm, gue juga udh nyicil bljr utbk 
sejak naik kelas 12, temen2 gue pada masih santai gue malah ambis ngerjakan soal2 dari zenius sama kebut materi, tapi usaha 
terbayarkan sudah kini aku berhasil lolos di teknik elektro unri, tengkyu zenius, moga2 bnyak lagi cerita seru lolos ptn with zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Rahadyan Fajar Harris

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

@fajarfoundation

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

@z.einmalig

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 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.

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.

dengan belajar pake zenius ini gue untuk pertama kalinya dalam hidup gue, kuat belajar sampe begadang. bahkan gue sampai 2x 
juara TO karena zenius ini, dan sekarang aku ketrima di FH UNAIR.

92 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Aulia Ratna Safrinadewi

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

Respondent skipped this question

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

@auliaratnasfr

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 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 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.

Seneng banget bisa kenal sama zenius, kelas sebelas bener-bener nilai ancur parah, selama satu tahun sekolah kelas sebelas otak
bener-bener kosong, gaada isinya, ga nangkep apapun yang dijelasin guru, paling matematika aja yang nyangkut, begitu naik kelas 
duabelas dan kenal zenius nilai nilai langsung ningkat, nilai kimia pasti antara 80-100, selama kelas duabelas pun ulangan mtk 
kimia fisika ga pernah remedial ya karena zenius ini, dan rankingku langsung naik jadi 5 besar setelah pake zenius, thankyou 
zenius!!�❣️❣️
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Alisha Dinda Azzahra

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

@alishadnd

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

@alishadnd

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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Jurusan 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 :)

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.

sumpah pengajarnya bener2 ngajarin dari akar2nya bangeeettt ngertinya tu jadi ampe ngeletek di otak gituu. pertanyaan kayak 
apapun kalo udh ngerti konsep pasti bisa dikerjaaiin
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Septia Wulan Ndari

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

-

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

@septiawulan886

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 Maulana Malik Ibrahim 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 Ilmu Pengetahuan Alam - Jurusan 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.

Aku jadi lebih tau kalo pelajaran biologi itu gampang dan nilai biologi di utbk tinggi dari yang lain.Aku suka dengerin video 
pembelajaran bang sabda dan tentor biologi cowo"aku ga tau namanya".Seru abis dah gue belajarnya.Terimakasih zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

TIA PIPIANTI

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

@tiapipianti

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

@tiapipianti

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 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

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.

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 ngak bikin bosen, malah di saat break ngak pengen break wkwk. Pengennya belajar bareng Zenius terus 
haha. Tutor-tutornya juga cerdas maksimal, terutama bang sabda dan kak wilo, mereka berdua tutor fav saya sejak saya bergabung
di Zenius. Terima kasih zenius udah nemenin saya sampai di awal bulan April kemarin hehe. Dan alhasil saya lulus di pilihan kedua 
saya hehe. Bersyukur bisa keterima dari sekian ribu peserta :”)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Rafanka Junor

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

@rafankajunor

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 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 Ilmu Politik - Jurusan Antropologi Sosial
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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.

Kalo pake Zenius emang jelas sih ya ngajarnya... Mantepin konsep tapi nggak bertele-tele. Analogi yang digunakan juga sederhana 
dan gampang bikin paham. Waktu UTBK, aku dapet beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab dengan inget-inget penjelasannya 
Zenius, hahaha. Dari aku 9/10 deh hihihi, thank you Zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Novianti

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

@noviantii_16

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

@Noviantii_16

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 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

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 :)

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.

Kalau dimanfaatkan sebaik mungkin zenius sangat membantu dalam memahami materi belajar
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Aryo Putra Prasetio

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

@aryoputrraa0

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

@aryoputra_p

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 Teknik - Jurusan 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.

Baru serius belajar utbk itu akhir2 semester 6/semester 2 kelas 12.. suasana kelas pun udah kurang kondusif gara2 emang materi 
belajar udah abis, akhirnya sering mojok di kelas pake handphone+headset cuma buat mantengin zenius   walaupun emang 
salah sihh belajarnya mepet2 akhirnya lulus juga sbmptn di teknik geologi unsoed
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Raka Bara'a Lubis

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

@lakabala_

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

@aaaaaui

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 ilmu sosial ilmu politik/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 :)

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 jarang buka zenius aja lolos unpad, nyesel ga sering buka, kalo iya, sbmptn harvard tembus kali ye hehe
e seriusan gue sama zenius lebi tertarik ke artikel-artikel keren di webnya daripada yang nerangin materi/bahas soal.
oiya, gue di sbmptn ini lintas jurusan dari ipa ke ips. persiapan mepet banget,  hampir gaada malah. gue waktu itu males buka 
zenius, yaa karena itu, tampilan webnya berubah. sebelumnya ga seribet itu. html5 ngestuck, flash ngeribetin, tbh, simpel lebih 
enak ko. beneran. hehe sorry. demi zenius yang lebih baik lagi kan?

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

Keterima di pilihan kedua

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

Astrid Shabrina Kesumareswari

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

@Astrid_Skr

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

@astrid.shabrina

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

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.

Awalnya beli member zenius karena gak mampu buat ikut bimbel offline. Orang tua agak ragu juga soalnya nilaiku di sekolah bisa 
dibilang gak tinggi  
tapi aku yakin, meskipun belajar sendiri hasilnya bakal sama aja klo kita usaha keras dan pantang menyerah, apalagi itu 
menyangkut masa depan, semangatnya bakal lebih kuat deh!
Aku beli member zenius bulan Mei 2018, udah mulai belajar SBMPTN 2019 juga tapi gak serius" amat.. dan seringnya malah gak 
belajar :((
Saat bulan desember 2018 aku sadar kalo cara belajarku yang males-malesan ini salah banget. Jadi aku mulai belajar serius setiap 
hari pake zenius, 
aku mulai belajar materi kelas 10. Tapi untuk matematika aku mulai dari materi SMP soalnya emang aku paling lemah di 
matematika..
Oh iya, aku jadi suka banget sama fisika dan matematika, karena cara ngajar bang sabda yang enakk banget
Kalo biologi, dari yang "suka" jadi makin suka
Awalnya minder juga lihat temen-temen -Pada ikut bimbel offline yang mahal-mahal, tapi alhamdulillah, aku bisa keterima UM 
jurusan biologi pake bidikmisi
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Rima Mutiara Dhani

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

@Rimamutiaraad

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

@rimamutiaraad

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 Keperawatan- Jurusan Pendidikan Ners
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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.

Seneng banget belajar pake zenius, konsepnya mudah dipahami. Suara tutornya juga enak enak. Makasih zenius!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Haldy Dwi Febrian

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

-

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

@haldydf

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

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.

Zenius bener bener merubahku dari yg tadinya gak senang belajar jadi senang belajar.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

ALIFFAH KHOIRUNNISA

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

@sudahmandi_

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

@ffvk.hi_

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..

UIN 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 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.

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.

Hei zen. Dulu aku bener2 ga ada plan buat lanjut belajat di jenjang yg lebih tinggi, yaitu di universitas. Dulu kenal zeni dari 
blog2nya tuh seneng banget baca2, eh taunya nemu blog tentang snmptn sbmptn ujian mandiri, lama2 tertarik kan, ini si zen isinya 
apa sih gitu, eh udah kita beli xpedia2.0 dulu kan juga di saranin sama ortu, itu bimbel digital bagus. Aku masih ga ngerti, nah pas 
udah kebeli, aku cobain dong. Hari demi hari hati mulai bergegas untuk plan a plan b. Seiring belajar dari xpedia otak makin encer 
aja, pemikiran makin terarah, banyak pelajaran baru yg aku dapet, dan masih pengen aja pake zeni. Sayang, agustus nanti sudah 
ex :( tapi iya zeni bener2 ngerubah pola pikirku sih, dari dulu yang harus menghafal sekarang bener2 ngerti konsep, terimakasih 
untuk bang sabda udh bikin bosen dg kata2 "harus ngerti konsepnya dulu" tp efeknya gila woi, bener2 ngeh. Sekali lagi terimakasih 
banget zen, makasih, kenapa dulu kamu ga mau gitu kenalan sama aku, kaya dia:" ehh candaaa. Zen, semoga kamu tetep 
bermanfaat bagi semua orang, tetep menarik perhatian orang, aku banyak kok yg pake zenius bakal nagih aja tiap malem pagi 
siang sore. Zen, makasih❤
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Natasya Francisca

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

@carrotgras_s

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

@natt_1706

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 Bahasa dan Sastra - Pendidikan Bahasa Jerman

#59#59
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 10, 2019 8:39:50 AMWednesday, July 10, 2019 8:39:50 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, July 10, 2019 9:02:35 AMWednesday, July 10, 2019 9:02:35 AM
Time Spent:Time Spent:   00:22:4500:22:45
IP Address:IP Address:   182.0.143.220182.0.143.220

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

117 / 255

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.

Dulu pas SMA malah sama sekali ngga tau zenius, setelah gapyear setahun terus cari info di twitter pada rekomendasiin untuk 
pake zenius. Akhirnya beli lah yang 3 Bulan dan ternyata emang enak banget dipake belajar,  kadang sampe begadang gara-gara 
ketagihan nontonin video zenius hahaha bahkan sampe jam 5 pagi baru tidur. Aku juga lintas jurursan jadi nonton videonya dari 
yang awal kelas 10 aku tontonin semua. UTBK gel 1 sama Gel 2 lancar-lancar aja dan hasilnya lumayan padahal aku cuma pake 
zenius doang ya paling sama buku lain tapi intinya aku ngga bimbel cuma belajar dari zenius doang. Terus udah utbk itu aku 
sempet belajar lagi beli lagi yg 1 bulan buat jaga jaga ujian mandiri,  eh ternyata tanggal 9 kemarin keterima SBMPTN ^^. Pokonya 
makasih banget buat zenius,  karena zenius aku bisa lulus sbmptm pokonya semua orang harus pake zenius,  materinya mudah 
dicerna, cara ngejelasinnya enak,  pokonya zenius terbaik deh.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Vanny Fadhila

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

vannyfadhila

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

vannyfadhila

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 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 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 gue bingung kan, banyak banget testimoni zen yang bilang mereka ketagihan belajar, belajar itu seru, tapi gue user zen 
dari kelas 10 baru ngerasa hal itu setelah lulus, mungkin karena udah ditolak berkali kali, memutuskan linjur dan berasa ada 
pencerahan gitu, sangat amat tercerahkan, (ini mungkin bakal terdengar aneh, ala ala maudy ayunda) pas belajar jadi ada rasa 
ketagihan juga dan gue anaknya emang suka pengen tau gitu, terus pas belajar geo suka ketawa ketawa sendiri soalnya kadang 
tutornya suka ngomong kocak kayak belajar hidrologi dibilangnya belajar jadi avatar ahahaha, terus pas utbk ekonomi konsep yang 
diajarin bang sabda bener bener bantu banget, makasih banyak zenius ❤️

120 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Andre julian

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

Respondent skipped this question

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

@andre.apjn.14

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..

Upn 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 teknik-teknologi pangan

#61#61
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, July 10, 2019 9:20:04 AMWednesday, July 10, 2019 9:20:04 AM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, July 10, 2019 9:45:33 AMWednesday, July 10, 2019 9:45:33 AM
Time Spent:Time Spent:   00:25:2900:25:29
IP Address:IP Address:   182.0.140.144182.0.140.144

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

121 / 255

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.

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 gua pakai zenius belajar jadi menarik. Gua tiap malam kejar intensif belajar utbk dalam waktu 3 bulan cuma pakai zenius 
dan hasilnya gua yang tadinya agak pesimis dan takut gagal sbmptn lolos di pilihan kedua gua. Zenius keren banget,bukan cuma 
cara belajarnya tapi pengetahuan2 lain yang ngebuka mata gua bahwa belajar bukan cuma soal nilai,tapi yang penting ilmu dan 
penerapannya. Thanks zenius
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Arinda Dentha Milenia

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

ArindaDenthaM

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

ArindaDenthaM

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 Walisongo

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 dan Kesehatan - 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 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 selalu males belajar apalagi aku gap year, melawan kemalasan diri sendiri itu susah. Awal 2019 mulai serius belajar sbmptn 
tapi pake buku dan itu menurutku agak ribet karena kalo pas lagi pergi harus bawa-bawa buku, sampai pas bulan april baru 
kepikiran buat beli zenius dan seseneng itu karena bisa belajar dimana aja dan kapan aja cuma bermodalkan hp dan kuota 
internet/pake wifi di mall juga bisa. Agak nyesel karena telat kenal zenius, tapi gakpapa dapet dipilihan kedua karena ini prodinya 
bener bener yang aku mau banget. Thank youu so much zennnn!!! I love zennn�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dela Ardiyanti

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

@delartx

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

@delartx

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 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

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.

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

Keterima di pilihan kedua

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

Maya Setyaningrum

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

Respondent skipped this question

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

@mayasety_

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- 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.

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 bangeeet zen, makasih banget udah bantu persiapan utbk ku , sumpaah aku suka banget sama konsep konsepnya 
Aku paling suka sama penjelasan bang sabda sekali dua kali langsung nyantol banget materinya 
Thanks zen , sukses selalu zen❤
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Zulfa safitri

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

@Zulfasafitri14

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

@zulfasafitri0

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 Raden Fatah

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 Tarbiyah dan Keguruan-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 :)

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 dizenius itu seru,tapi usaha saya aja yang kurang maksimal
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Erwita Intan Kusuma

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

@Erwita_Intan_K

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

@erwitaaa

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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Manajemen Sumberdaya Perairan
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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.

Puas banget pake produk zenius. Sampe MTK dapet 850an. Asik, belajarnya lewat konsep. Cuma untuk beberapa pelajaran 
misalnya Sejarah, beda sama yang diajarin di sekolah jadi gabisa dipake :( tapi keseluruhan oke. Terima Kasih zenius, aku jadi 
lolos sbmptn 2019
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Jullius christ addel haryyadi

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

gapunya qq

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

@julliuschrist

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 budaya - Pendidikan 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.

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.

Gue bener² make zenius pas 3 bulan sebelum utbk doang:) rada nyesel sih kenal Zenius pas kls 12 huhu klo dri dlu pasti bisa lebih 
maksimal but it's okay gue bersyukur walopun keterima pil 2:)) Thxx zenn ily 3000+
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Anak Agung Ayu Nadia Kusuma Saraswati

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

@GungNadia

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

@nadiasrwt_

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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Jurusan pOceanografi
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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.

Padahal belinya dari bulan Juli 2018 tapi baru bener-bener makenya dari Maret 2019 hahaha h-sebulan UTBK, make zenius 
langsung nyari soal dan pembahasannya. Kak sabda sih bilangnya kita harus tau konsep dulu tapi karna udh mepet jadi langsung 
soal- soal deh, walaupun ga semuanya nyantol tapi beberapa ada yang mirip cara kerjanya sama soal UTBK. Ya pokoknya 
rekomen deh pake zenius ini, murah dan makenya juga ga ribet. Terima kasih zen, kayanya aku bakal make zenius lagi deh pas 
kuliah hahaha
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Anis Maftuhatur Rizqia

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

@anisrizqia

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

@anis.rizqia

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 Nasional 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 Ekonomi - 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.

Pertama, Thank you so much zen, flatform pendidikan yang sangat kucintai, sudah memberi banyak perubahan positif, terutama 
dalam mindset & habit. Aku bersyukur banget bisa ketemu zenius. Zenius itu cocok banget buat aku yang anak rumahan, males 
keluar, daaaan aku lebih suka belajar sendiri, jadi ya aku seperti punya guru privat every time i need. Thanks a lot zen. Semoga 
makin keren lagi.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Pricillia Rizqa Intan Purnama

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

@pricilliarintan

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

@pricilliarintan

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 Bahasa dan Seni - Pendidikan Bahasa Arab
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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.

Secinta ituu ama zen❣ gatau mau ngomong apa lagi, bebener ya worth it banget❣ harga yang juga terjangkau dan mencakup 
semua materi❣luv Zenius❣
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Angela Augusta Laksana

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

Respondent skipped this question

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

@angelaaugusta27

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 - 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.

Saya sudah pernah membeli produk Zenius (voucher zenius.net 3 bulan) saat masih kelas 10, tapi saya tidak benar-benar 
menggunakan produk Zenius karena saat itu saya banyak kegiatan OSIS.

Sejak Juli 2018, saya juga membeli voucher
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Suci Noorjannah Novianti

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

@Sucinoorjannah_

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

@sucinoorjannahn_

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 Kalimantan

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 Matematika & Teknologi Informasi - 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.

Dari SMP udah pake zenius dan emang se-wroth it itu! Kadang kalau lagi males belajar, sambil baring dengerin video zenius, mood 
belajar langsung naik. Aplagi kalo udah nemu 'ooh moment', bisa sampe kekurangan soal!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Haikal

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

@gaakla

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

@haikal.toro

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

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.

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.

Alhamdulillah sya cuma meng-cheat ripa ajp jadi saya lolos
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Atalya Timothy Bebena

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

@atalyatb

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

@zcvczvxvvzz

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

Teknik 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.

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 yg bener" anti bio, skg jd lumayan seneng bio karena diajarin bio itu dgn cara analisis bukan hafal"an, dan yg tdnya fisika cuma 
sekedar hafal rumus, skf bisa bener" ngerti esensinya, matipa yg biasanya selalu skip karena no idea banget, sekarang udah mulai 
ngerti hehe, kimia jg makin mantap�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ifany Syahra Choirunnisya

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

@setengahberlari

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

@ifanysyahra

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 Teknik - Jurusan 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.

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.

Ngga nyangka bangeett bisa keterima SBMPTN tahun ini!! padahal awalnya pesimis bgt sampai nangis tiap malam karena ragu sm 
diri sendiri bisa ngga sih aku yang cuma punya waktu kurang dari 3 bulan ini lolos sbm. Dan lagi aku sering minder sm temen2 aku 
yg udah pada sibuk bimbel sana sini dari jauh2 hari heboh banget sampai rempong sendiri sedangkan aku sama sekali ngga ikut 
bimbel apapun selama ini, santuy bgt seperti angin yaa karena aku ngerti kondisi keuangan orangtuaku gimana. Setelah diskusi sm 
orangtua ttg keinginan aku beli voucher Zen untuk bantu aku siapin un+sbm yg untungnya harga vouchernya pun ngga bikin sesak 
napas daann begitu gabung jadi member premium Zenius, aku makin nyesel KENAPA NGGA GABUNG DARI DULU SIH WOII?!! 
HUAAAAA TERNYATA ZENIUS EMANG SENAMPOL ITU NERANGIN KONSEP2 MATERI YANG SELAMA INI SELALU AKU 
HINDARIN DAN ANGGAP REMEH DI SEKOLAH!! Aku ngga pernah se-mudeng itu sama konsep ngerjain soal bahasa. Aku ngga 
pernah se-tertarik itu nyimak materi bio yg selama ini aku kutuk saking bencinya. Aku ngga percaya ternyata rasa penasaran aku 
tiap malam nyelesain soal2 matdas+matsain ngehasilin nilai yg paling enak dipandang lama2 dari nilai sub-materi lainnya. 
terimakasih banyaa banyaaa untuk semua tentor Zen yg ajibnya allahu akbar! yg buat aku speechless saking kerennya peran 
kalian dalam proses belajar aku. Salut banget! Semoga makin bersinar ya Zen! I love u 999.999
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Donna Zuna Azaria

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

@donnazunaa

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

@donnazuna

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 Budaya - Jurusan Sastra Inggris

#76#76
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 11, 2019 9:17:28 AMThursday, July 11, 2019 9:17:28 AM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 11, 2019 10:02:17 AMThursday, July 11, 2019 10:02:17 AM
Time Spent:Time Spent:   00:44:4800:44:48
IP Address:IP Address:   139.195.114.61139.195.114.61

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

151 / 255

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.

WAH GOKIL ABIS! Awal kelas 12 tuh gue pening dan bingung banget gimana cara belajar buat lintas jurusan ditengah kesibukan 
gue sebagai anak IPA. Gue mulai googling tuh, dan bertemulah gue dengan zenius blog! Gue bacain satu per satu testimoni dari 
para zenius fellas, dan hebat banget dong mereka buanyak banget yang bisa tembus PTN favorit walau lintas jurusan. Akhirnya gue
langganin elo zen buat 9 bulan. intensif belajar soshum cuma dari zenius doang, dan gue babat habis seluruh video zenius learning 
tanpa terkecuali. sampe tiap hari gue harus bawa earphone ke sekolah buat nonton zenius di loker meja hahahaha gue lakuin itu 
tiap pelajaran fisika, kimia, dan mat karena sumpaaahhh gue nggak tahan sama jurusan IPA selama 3 tahun ini :') 

tiap hari gue bawa soal2 sbm yang gue print sendiri dari zenius, tiap jamkos ketika temen2 gue pada nge game atau makan di 
kantin, gue ambis ngerjain latihan soal dari elo :') video pembahasannya juga asyik bin gokil, tutornya kalo bikin analogi kocak 
kocak gitu jadi sama sekali nggak pernah bosen pacaran sama zenius selama ini. sampe akhirnya perlahan-lahan nilai try out gue 
naik dan berhasil masuk 10 besar dari 100 siswa :') dan alhamdulillah ketika pengumuman sbmptn gue keterima di ptn impian gue 
UB jurusan sastra inggris berkat zenius. MAKASIH BANYAK ZEN RASANYA PENGEN GUE PELUK SATU PER SATU 
TUTORNYA KALO SEANDAINYA BISA KETEMU! Selama masih sekolah gue rekomendasiin produk zenius ke temen-temen, dan 
banyak dari mereka akhirnya langganan zenius buat utbk. Abis ini gue bakal rekomendasiin ke adek-adek kelas gue, liat aja zen 
pasti banyak banget yang pengen jadi pacar lo setelah ini!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Restu Aji

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

@wintermiracle15

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 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 dan Teknologi - Jurusan Kimia

#77#77
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, July 11, 2019 2:04:50 PMThursday, July 11, 2019 2:04:50 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, July 11, 2019 2:21:16 PMThursday, July 11, 2019 2:21:16 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:2600:16:26
IP Address:IP Address:   114.125.47.65114.125.47.65

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

153 / 255

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 :)

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 cara penyampaian materinya sayangnya aku belum lama tau tentang zenius jadi belum semua keakses. Untuk matematika 
nya ngebantu banget
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Mulky Rizfy Izmul Azhom

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

@izmuazh

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

@mulkyrizfyizmulazhom

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 Ekonomi dan 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.

Bismillah, Siang Zen, perkenalkan nama saya Mulky, Alhamdulillah Zen, berkat rahmat dan karunia Allah dan kemudian Zenius, 
tahun ini saya lulus di Manajemen Undip, saya pake zenius sejak awal tahun lalu dan qadarallah tahun lalu engga keterima di pt 
negeri, kedinasan, maupun swasta. Setelah ditolak semua pt, saya memutuskan untuk gap year dan selama gap year tidak ada ikut 
bimbel offline karena alasan biaya yang terlampau tinggi. Saya terbantu dengan adanya zenius, menurut saya, materi yang ada di 
zenius sudah cukup lengkap dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Zenius juga tidak hanya mengajarkan materi 
pembelajaran, tapi juga membuka pikiran saya untuk open minded. Zenius sangat worth it dengan kualitas yang diberikan tidak 
sebanding dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding bimbel manapun.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Alifia

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

Respondent skipped this question

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

@alifiaadrn

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 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 Teknik - Jurusan 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.

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 kedua

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

Muhammad Abdul Aziz

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

@bdoelazizzz

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

@abdoelaziz._

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 Sultan Agung 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 Keguruan Ilmu Pendidikan - Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan
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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 buat Zenius! Ga nyangka SBMPTN pertama kali buat saya, Lintas jurusan dan bisa lolos walaupun bukan PTN sama Prodi 
Favorit, Menemani Gap Year yang penuh liku dan luka, Basic Thinkingnya madep, thx buat semua tutor, Special buat bang Sabda 
tutor Ekonomi (kalo ga salah) gila atuh ga nyangka nilai ekonomi bisa meunang sakitu anak SMK uyuhan  Beberapa temen juga 
yang taun depan mau ikut sbmptn udah ada yang di rekomendasiin Zenius, adik saya juga yang mau UN SMP, Terus Berkarya! 
Panjang Umur Perjuangan!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dais Muhamad Rizki

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

@damstadium

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

@damstadium

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 Ilmu 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.

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.

Alhamdulillah ya (selama 3 tahun terakhir menjalani program duet bareng Zenius) banyak hal positif yang aku raih. Dengan izin 
Tuhan dan tentu saja, usahaku menjaga spirit belajar berkelanjutan ala Zenius yang simple, mudah dipahami dan mencerahkan, 
aku mampu menghadapi berbagai persoalan hidup dengan banyak sekali sudut pandang dan melakukan problem solving tanpa 
harus stress, putus asa, pesimis, dan sekian emosi lain yang sifatnya destruktif. Pertama kali kenal Zen di awal kelas XII (dipinjemin
guru buat persiapan lomba), sampai hari ini, aku jadi sering tertimpa keajaiban yang bikin mata melotot dan mulut menganga, 
cannot say anything and just speechless, dan tubuh yang merinding. Bagiku segala pencapaian ini terlalu.. wow.. seperti disihir 
mantra expecto patronum! Dan wuss, seketika masa depan terlihat cerah, semua masalah terasa lebih ringan. Oke kesannya lebay 
tapi ini fakta!
Oh, jangan tanyakan prestasi akademik. Dengan banyaknya keterbatasan di wilayah tempat tinggalku, aku hanya pernah ikut 
beberapa olimpiade matematika & kimia, menjadi salah satu dari 3 orang peraih nilai UN tertinggi di kabupaten, diterima oleh Uin 
Suka pada jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir jalur undangan, diterima oleh Universitas Padjadjaran jurusan Kimia jalur SBMPTN 
(ceritanya dulu pengen banget jadi kimiawan :-D), makasih banyak Kak Yoki for your amazing chemistry, aku masih inget lho 
konsep atom dan energi alam semesta (padahal udah 2 tahun gak belajar kimia hiks), lalu sekarang diterima (lagi) setelah perang 
(lagi) wkwk di SBMPTN, veteran perang gitu, sama UPI di jurusan Psikologi. Aku ucapkan terima kasih unlimited buat Bang Sabda 
and team, tentang menjadi expert generalist, yang inspired banget. Memang prestasiku biasa aja sih, banyak orang mengalami hal 
yang sama denganku, bukan? Kalo ditanya seberapa ngaruh Zenius sama hidup aku, ya seperti beberapa pengguna Zen, yang 
nilai rapornya dulu ancur (aku pernah dapet nilai 3 dari skala 10 wkwk bego banget yak?) eh pas di SMA malah dapet nilai ijazah 
tertinggi. How Ironic! Tapi di luar itu semua, sebenarnya aku udah gak peduli tentang nilai rapor, IPK (yang penting jangan jeblok 
amat dah haha) dan segala acuan masyarakat untuk menilai kecerdasan seseorang, yang aku tahu dan aku yakini lewat Zenius, 
aku hanya harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Mengembara ke semua sumber ilmu pengetahuan dan menjadi 
manusia yang berguna. Memperbaiki banyak keadaan muka bumi. Udah kayak jalan ninja Naruto aja nih wkwk. Kalaupun aku gak 
bisa kuliah, aku bakal tetep semangat belajar kok. (kuliah online juga bisa kok hihi ckck). Karena yang aku cari selama ini ternyata 
adalah betapa bahagianya menjadi seseorang yang berilmu terus nolongin banyak orang dengan ilmunya, i can't describe 
anymore.. hufft. Aku kurang berminat sih ngeshare pengalaman pahit dan failed selama 18 tahun terakhir ini coz i know everyone 
berada di jalur perjuangan masing-masing yang gak selalu menyenangkan. Rintangan dan cobaan selalu ada, betul itu hukum 
alam. Tapi aku share dikit agar kita  jangan lupa juga untuk sadar kalo pengen sukses tuh ya gak akan semudah itu, you all guys 
gak tahu 'kan cerita aku yang harus drop out dari jurusan Kimia dulu, yang harus ikut ngehandle masalah keluarga for a few years, 
hingga akhirnya kesempatan kuliah dateng lagi saat ini alhamdulillah. Butuh dua tahun yang gak mudah dijalani rupanya biar aku 
bisa ikutan ngisi testimoni ini hahah akhirnya Ya Allah terharu.. Ada harga mahal yang harus dibayar biar aku bisa nulis 
kesaksianku di sini, asli!! Serasa nulis pake tinta emas nih.. worth it banget lah.. (jadi pengen nangis bahagia) oke skip!
Terakhir nih buat para members Zenius, gak usah ragu ya buat belajar bareng Zenius. Vouchernya murah kok, aku dulu beli yang 3 
bulan yang paling murah itupun nyari duitnya beuhh.. harus berkeringat banyak. Deliberate Practice plus tips-tips di Zenius blog juga
dibaca dan diterapkan supaya ilmunya cepet dipahami dan nempel teruss. Atur strategi belajar dan sesuaikan dengan cara belajar 
kita. Bikin jadwal yang Task Oriented. Evaluasi dan introspeksi wajib banget dilakukan. Berdoa dan belajar banyak-banyak karena 
hambatan akan selalu ada (misal masalah utamaku dulu gak punya alat macam hape or laptop and wifi buat buka zenius.net. Terus 
kuota data yang kurang karena keterbatasan ekonomi. Bisa beli kuota 500 MB aja syukur banget. Saat punya kuota ya langsung 
hajar aja dahh sebelum habis dipake chattingan haha. Untung video di Zenius gak ngeborosin data. Cuman 4 GB sebulan. 
Seharinya aku belajar hampir 10 jam. Karena emang udah jadi hobi. Dan saat punya handphone, hapeku cuma hape android 
keluaran jaman old yang batrenya cepet abis. Mau gimana lagi sanggupnya beli hape kayak gitu, tapi aku tahu aku gak boleh 
mengeluh.. manfaatin aja segala sesuatu yang kita punya oke?!!). Positive Thinking dan belajar bersikap humble. Masalah hasilnya 
ya sebisa mungkin bertawakkal. Insyaa Allah Tuhan bakal ngasih yang terbaik. Tuhan punya banyak jalan keluar dan kuliah bukan 
satu-satunya jalan menuju kesuksesan, oke?
Semoga pas aku kembali
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Muhammad Fadhlan Ghifari Irawan

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

@fadhlan_ghifari

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

@fadhlanghifarii

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 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.

Pokoknya pikiran gue jadi lebih terbuka setelah pake zenius, apalagi setelah nonton zenius learning, beuh!!!. Gaada namanya 
rumus cepat, belajar dari konsep dasar itu emang efektif banget. Lolos PTN adalah bonus, yang penting itu ilmunya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nurrahmah Eka Nugraheni

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 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

Prodi fisika

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.

Zenius itu bener-bener matengin konsep apalagi fisikanya padahal di sekolah gak pernah tuh diajarin fisika untung ada Zenius :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Sakinah Saklaili

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

@sakinahsaklaili

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

@kii.sakiinah

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 Padang

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 - Pendidikan Agama 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 :)

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.

Gw exisited bgt make zen, sekalinya make lngsung ketagihan. Tapi emang sih anak jama now memulai sesuatu itu agak susah. 
Belajarnya make konsep, karna gw jarang bgt maju kedepan sekali nya maju gw ngasih cara cepetnya padahal itu kan berawal dari 
konsep. Temen sekelas termasuk guru kagum dengerin penjelasan gw. Coba aja gw dengerin semua penjelasan zenius pasti gw 
bisa diterima di pilihan pertama, karna gw merasa masih kekurangan waktu unk belajar. Tapi gw bersyukur akhirnya bisa kuliah di 
tahun ini. Zenius mantulll...makasih zeni :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Yasmin Dieva Islamiyah

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

@baksoromo

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

@y.yysm

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 Politik dan Ilmu Sosial - 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 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 baru pake zen pas udah kelas 12 :) krn udh direkomen orang-orang dari lama kan :'))) pake zen itu 
ngebantu banget, belajar dari dasarnya, apalagi guru-gurunya asique, jadi ga bosen belajar. Nilai UN ak juga termasuk tinggi krn 
bantuan zen huhu, love u more than 3000 zen�, sukses terus yaa!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nur Indah Kumala

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

Gak ada

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

@nurindahkumala11

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 pertanian- 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 :)

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 Nur indah kumala, yg lolos SBMPTN d untirta jurusan perikanan, saya mndpat nilai rata" 535.6 saintek, saya cmn belajar 1 
bulan cmn pake zenius pula.. Saya udh coba beli buku tpi saya pusing dan gk pass, terus saya beli paket ruang guru saya ngerasa 
mental gk masuk", trus akhirny saya nyoba zenius asliii nyeseeeeeeel iyaah nyesel knpa gak 10 bulan yg lalu saya pakee 
zenius kalo boleh sih yg pinter gk usah pake deh takutny pada pinter bngeet dan lolos univ daah.. Pkonya makasihh buat kak 
wilona tutor yg pling saya suka
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Siti Yushinta Lestari

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

Respondent skipped this question

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

@yushinta_l

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

Pendidikan IPA
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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.

Lebih ngerti suatu materi karena diajari dari dasarnya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

NABILA NAHDA

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

@nabilanahda

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

@nabilanahda

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

FMIPA - Pendidikan 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.

jadi, aku tu sebelumnya anti banget sama kimia, gabisa sama sekali dan benci banget. eh tapi begitu pake zenius ternyata kimia tu 
gampang trus sekarang jadi demen. serius, nyesel banget make zenius baru waktu abis lulus padahal sebenernya aku udah kenal 
zenius sejak smp, bahkan sering main ke blognya. setelah pake zenius aku merasa bener2 berubah apalagi abis nonton Zenius 
Insight, ternyata dulu mindsetku gitu banget wkwk, belajar demi nilai dan ngapain belajar pelajaran yang gabakal ada di jurusan 
yang aku pilih nanti wkwk. setelah itu aku sadar kalo belajar itu semua tujuannya ngebentuk mindset dan cara berpikir yang bener. 
aku ganyangka nilaiku kimia bisa sampe 500 (padahal nilai utbk segitu pas2an banget). awalnya sempet minder pake zenius yang 
cuma setengah tahun 300rb, temenku yang sama2 gapyear abis puluhan juta buat les utbk-sbm, tapi Alhamdulillah aku bisa lolos 
juga walaupun cuma modal zenius. makasi ya Zen 6 bulannya, keknya bakal lanjut langganan lagi deh buat kuliah, seru banget 
belajar pake zenius bikin lupa waktu xD
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Juwita Natalia Sinaga

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

@juwitans_

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

juwitans_

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

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.

Aku tuh mau pake zenius awalnya karena artikel-artikelnya. Pas aku lagi butuh pencerahan banget tentang apa yang salah dengan 
belajar aku, kebetulan liat artikelnya. Dan dari situ aku tau kalo zenius itu tempat bimbel online. Aku mikirnya artikelnya aja keren 
banget, bimbelnya juga pasti keren nih. Dan disitu aku langsung beli vouchernya. Ga pernah nyesel pake zenius. Dari yang tadinya 
belajar kalo mau ulangan doang, pas pekan remed hampir semua pelajaran remed, pas udah kenal zenius, jadi tau maknanya 
belajar apa, lebih menikmati belajar dan ranking aku ningkat dari rank 20 ke rank 4. Thanks zenius:)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ardhita Aulia Putri

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

Respondent skipped this question

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

@ardhitaaulia

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 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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - 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.

Hmm walaupun belum puas dengan hasil sbmptn. terkagetkan dengan sistem barunya :(. Aku bakal lanjut buat SBM 20 mau pakai 
zenius juga :). Doain ya min :). Pokoknya zenius the best.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Rudi Bida Sulu

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

Respondent skipped this question

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

@rudibidasulu

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 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.

Tutor nya menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti,sayangnya waktu gw untuk mempersiapkan utbk cuma 2 
bulan itupun ga bisa gw manfaatin betul-betul karena gw kebetulan lagi kuliah juga jadi ngatur waktunya susah ditambah gw lintas 
minat dari kuliah jurusan teknik geologi mau ambil jurusan manajemen wkwk.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Amreza rosada

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

Gk ounya

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

@amrezarosyanda

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 Negri padang

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 pendidikany
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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.

Bener2 mengubah cara pandang gua tentang ilmu yg hrsnya emang wajib utk d cari dan didapatkan . Aku yg berasal dr sekolah 
keagamaan pada dasarnya gk belajar soshum jd paham tentang ilmu soshum bener2 cuman lewat zenius dan gua beneran serius 
bljr itu baru setahun utk utbk tapi alhamdulillah utbk nya tetep mulus gk kalah dr mereka yg udh belajar 3 th d sma materi itu. 
Walaupun aku gk anak soshum atau ipa baru awal kenel zenius gk nyampe 1 hari dengerin video nya sembarangan malah jadi 
ketagihan dan akhirnya sering tengok pelajaran saintek karna jujur aku suka bljr saintek tp sayang d sklh ku gk ada . Cuman lewat 
zenius aku bsa paham semuanya bljr jd bsa hemat waktu produktif. Bebas mau kapanpun mau sampe semalaman bljr d zenius 
tetep seru gk bosan . Pokoknya terima kasih banyak banget buat semua ilmu yg udh tutor zenius kasih k aku bukan cuman ilmu aja 
tp gmn pola pikir yg bener,cara pandang yg bener. Nyesel baru tau zenius 2 th ini . Mungkin klu udh tau dr smp gua bakalan berani 
ambil utbk saintek .karna  dlunya pengen jd dokter
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Annisa Nurjannah

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

-

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

@annisa__y

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 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.

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 cuman pen bilang, gue telat banget nemuin elo Zen . Coba aja kita kenalan lebih awal
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Lintang Al Fitri

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

-

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

@lintangalfitri

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 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan - Jurusan Kesehatan Masyarakat
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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 deh pokoknya zenius! Beneran.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dina Wulung Savitri

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

@dinasvtr1

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

@dinasvtr_

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 Teknik - Pendidikan Teknik Informatika dan 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.

Bener bener ngerubah cara belajarku selama ini. Jadi terasa lebih mudah dalam memahami pelajaran. Bisa mengkaitkan satu 
mapel dengan mapel lain. Pokoknya belajar pake konsep itu cara paling manjur buat proses belajar sbmptn gue.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Almarizti Hidayani

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

-

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

@almarizti

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 - 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.

Seneng banget pake Zenius! apalagi karena pake XPedia, jadi punya banyak kenalan dari grup zenius club di line. UTBK 2019 
bener2 punya banyak soal yang pake kata2 ilmiah yang aku gangerti, tapi seru! Senengnya pake zenius itu pas dateng buat ikut 
wawancara atau uji coba ke kantor zenius hehe. pokoknya zenius bener2 engga ngebosenin dan fun banget buat dipake!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Owen

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

Respondent skipped this question

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

@owenrifain

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

Falkutas 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.

Sebenar nya enak pakai zenius,latihan soalnya dan materi ada yang sama dengan soal utbk yang saya kerjakan,tapi sayang nya 
saya cuma berlanggan 3 bulan dan itupun cuma kepake efektif 1 minggu full dikarenakan saya kerja,mungkin sbmptn 2020 saya 
akan pakai zenius lagi deh supaya keterina ptn favorit dan belajar sbmptn sekalian ngampus di ptn pil ke 2 sbmptn 2019
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Simon Frans Welly S

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

-

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

@simonfrans_

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 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.

ZENIUS bagaikan pacar yang selalu menemani ku. Lo mengajari ku dari hal yang easy ke level yang difficult. Trimakasih ZENIUS
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Shania Ayu Lestari

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 Sam Ratulangi

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

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.

Sebenarnya gue udah lama tau tentang zenius, tapi waktu itu gue malah cuek aja  dan baru mulai pake zenius pas kelas 12. 
Dan kenapa gue mutusin pake zenius itu karna gue nemu kayak brosur zenius gitu dari buku paket UN yang gue beli. Setelah gue 
pikir-pikir, akhirnya gue mantap mau pake zenius dan gue bersyukur banget pilih keputusan itu. Dan lucunya buku paket tebal UN 
malah jarang gue pake , kalo dipake juga cuma buat liat rumus doang. Kalo soal keuntungan pake zenius, gak usah diragukan 
lagi, belajar konsep itu memang THE BEST, gue kebantu banget pas belajar di sekolah, rumah, nyampe kalo gue gak tau mau 
ngapain, gue malah buka zenius. Terus gue berterima kasih banget udah nemenin gue belajar pagi, siang nyampe malam buat 
persiapan UN, UTBK, ujian mandiri  (masa-masa yang indah ). Plus zenius blognya juga mantap jiwa��� btw nilai UN gue 
juga kebantu banget setelah pake zenius . POKOKNYA ZENIUS JAYA TERUS!!!�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Raihan 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..)

@raihan.darmawan

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" 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 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.

Sejak pakai zenius, buat gua merasa kalau belajar itu bukanlah beban dan malah bikin ketagihan.Cara pengajaran tutor-tutor nya 
seru-seru dan gak ngebosenin serius deh gak bohong.Sukses terus untuk zenius buat kedepannya.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nasya Surya Ambar

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

@asyaanasaa

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

@nasyaanasaa

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 - 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.

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 kenal sbm dan zenius dari mantan hehe. Dibimbing buat belajar sbm, cari tau info tentang sbm, kadang dia juga yang nyariin. 
Sejak saat itu (bulan desember selepas uas), mulai serius pelajarin sbm, ikut to offline dan online, terus baru deh langganan zenius 
saat udh tau strategi kedepannya. Progres setelah pake zenius, gak cuma di sbm (yang hamdalah diterima), tapi aku juga berhasil 
mendapat nilai un sosiologi tertinggi di sekolah, nilai un indo dan inggris aku 80an, matematika masih jelek hehe. Tapi itu bener-
bener meningkat dibanding jenjang sebelumnya. Aku berhasil buktiin ke orang-orang, kalo aku bisa maju meski bukan sekolah di 
negeri. Aku bisa buktiin ke orang tua aku kalo aku bisa melanjutkan mimpi mereka berdua untuk berkuliah. Senang rasanya, saat 
melihat wajah bahagia mereka saat tau aku lolos sbm. Itu, pertama kalinya aku membahagiakan mereka lewat prestasiku. Terima 
kasih banyak, Zenius. Semoga bisa selalu menjadi platform yang mendidik anak bangsa. Semoga tutornya mendapat amal jariyah 
dari ilmu yang telah diberikan. Aamiinn. Doakan saya ya biar sukses di ptn. Jazakallah khairan.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Satria S W

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 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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Budidaya Perairan

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 :)

#102#102
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, July 12, 2019 8:55:59 PMFriday, July 12, 2019 8:55:59 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, July 12, 2019 9:05:20 PMFriday, July 12, 2019 9:05:20 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:2000:09:20
IP Address:IP Address:   114.124.180.73114.124.180.73

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

204 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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 menggunakan produk zenius bener-bener membuka pikiran dan cara pandang. Aku juga kaget waktu liat hasil utbk yang gak 
jelek-jelek amat. Pokoknya zenius top deh

205 / 255

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019



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

Keterima di pilihan kedua

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

Efraim Walesasi

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

pidi_jahads

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

@efraimwalesasi

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 Pertanian - Agribisnis

#103#103
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, July 12, 2019 9:14:22 PMFriday, July 12, 2019 9:14:22 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, July 12, 2019 9:24:13 PMFriday, July 12, 2019 9:24:13 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:5000:09:50
IP Address:IP Address:   114.122.79.24114.122.79.24

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

206 / 255

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 :)

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 bagus banget buat belajar, konsep dasarnya mantep. Cuman sayang waktu persiapan aku buat utbk terlalu mepet. Banyak 
konsep dasar yang belum dikuasai dengan maksimal. Pengen rasanya buat gapyear dan setahun lagi belajar pake zenius cuman 
sayang kayanya ngak diizinin ortu.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

FAUZAN MAHADITYA

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

@mahadityaaa

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

@fauzanmahaditya

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

Fakultas Teknologi Produksi dan Industri - Teknik Sistem Energi
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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, gue alumni, gue kenal lo pas kelas 12, pas gue nge gap gue ga bimbel, cuma nge zen doang, dan gue keterima sbm , 
cerita "kita" tuuh jujur banyak banget zen, tapi gatau kenapa gue susah ceritainnya soalnya suka sedih kalo inget gituan, pokoknya 
gue nge zen tuh bener bener all day all night gitu lah, nanti ya zen gue bikin thread nya :(
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Kharisma Nurhakiki

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

@kharismanurhak1

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

@kharismanurhakikii

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 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

Teknologi Produksi, Industri, dan Informasi - Teknologi Industri Pertanian
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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 pake zenius ini gw jadi ngerti pelajaran pokoknya ini sangat sangat membantu bagi kalian adek adek yang susah ngerti apa 
yang dijelasin di kelas, disini pake konsep bukan langsung rumus, tutornya lucu lucu lagi wkwkwkwk bikin orang nagih buat belajar, 
jadi inget bang sabda jelasin matematic wkwkwkwkk. Jadi pas ngerjain utbk pertama kali yg gw rasain adalah terejut karena apa ini 
soal kaya koran wkwkwkwk tapi gw langsung terngiang suara motivasi bang sabda wkwkwkwk, pokoknya zenius debess lahh lope 
lope, ini bakalan di pake lagi nihh buat kuliah wkwkwk top dehh 
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Salwa Salaabila

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

Gapunya twitter

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

@salsabilaa.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..

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 - 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.

Bayangin aja, aku adalah alumni yang sebenarnya putus asa banget, gaditerima disemua ptn, ptk, atau politeknik manapun. 
SNMPTN, SBMPTN, STAN, STMM Yogyakarta, SMUP Diploma Unpad, UM UB, Semuaa ditolak. Aku capek banget kalo yg 
namanya harus ujian lagi, aku muak bahas soal. Aku capek. Tapi setelah liat after movie Mahasiswa Baru PTN² besar, aku tiba² 
nangis. Aku juga pengen jadi bagian dari mereka. Tapi, untuk jadi bagian darj mereka ga se instan itu dong. Jadi aku mulai liat tips² 
untuk melaksanakan masa gapyear ajdi efektif.aku liat di Youtube, blog², daan thanks to them, mereka nyaranin banget pake 
zenius. Aku beli deh zenius.net, terus mulai belajar. Awalnya aku gak terbiasa karena aku yg rada males²an. tapi zenius beneran 
deh, nagih euy. Aku mulai belajar² dan belajar. Utbk tu rasanya kayak cepeet banget datengnya. Then, aku mulai ngerjain soal, 
dam thankfully, ada sekitar 5-6 soal itu persis banget soal zenius. Hehehe. As you can see, i did. Aku masuk ptn. Thanks to Allah, 
for giving me opportunity to keep trying.

I recomended zenius 100%.
Thanks zen..
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dini olivia Anggraini

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

@diliviart

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

@diniaggrni_

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 Walisongo

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 Polotik - 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.

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.

2. Gak pengen rekomendasi

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 kedua

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

FARHAN SURYA MAULIDAN

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

Respondent skipped this question

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

@farhan.surya

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 WALISONGO

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 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.

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, udah dari agustus member tapi baru belajar bulan februari hahaha, 
makasih juga buat zenius, udah nyediain soal², khususnya soal USM STAN, gw cuma galolos di TKP, mungin zenius bisa 
nambahin soal² SKDnya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Muh Nur Afif Luthfi

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

-

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

@nurafif0610

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 Perikanan dan Ilmu Kelautan - Jurusan 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 :)

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 ngga serius make zeniusnya
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nadia Nurfitri Salsabila

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

Respondent skipped this question

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

@manjaddawajada.ns

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 Bengkulu

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

Kedokteran-Fakultas Kedokteran dan Ilmu 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.

Memang ya zenius ini, saya engga bakal tulis bagaimana rasanya belajar pake zenius karena udah disebutin semua sama orang-
orang tentang kesaktian zenius dalam pengembangan inovasi belajar masa kini. Akan tetapi ada perasaan yang berbeda yang 
saya rasakan semenjak kenal zenius, yaitu, mending pusing, stress, takut gagal, serta sensasi menegangkan lainnya saat 
mempelajari sesuatu daripada terjebak kegalauan karena engga belajar apa-apa.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Fatimah saniya

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

Respondent skipped this question

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

@saniyyashahab

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 Fisika

#111#111
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, July 13, 2019 5:07:26 AMSaturday, July 13, 2019 5:07:26 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, July 13, 2019 5:24:45 AMSaturday, July 13, 2019 5:24:45 AM
Time Spent:Time Spent:   00:17:1800:17:18
IP Address:IP Address:   115.178.222.179115.178.222.179

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019

222 / 255

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.

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

Keterima di pilihan kedua

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

Aditya Ananda

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

-

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

@adityaananda_28

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 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.

Zenius lah yang mengajari saya dan mematahkan persepsi saya tentang belajar, bahwa belajar itu bukan proses perlombaan ingat-
mengingat, siapa yang hafal dan tidak hafal. Tapi pentingnya memahami, dan dengan memahami saya bisa berkembang dgn 
sangat pesat, bahkan setelah voucher sebulan saya abis, apa yang diajarkan itu masih saya ingat trutama tentang memahami 
konsep. Dan saya terapin kesegala hal, dan banyak hal luar biasa yang trrjadi dikehidupan saya, dr rangking saya yg melejit dari 
rangking 10 besar mulu sampe ke rangking 2 disemester trakhir sma, UN gua mahamin konsep dan ga ngafal caranya tapi dr mana 
dtgnya. UN 2019 yang soalnya bener-bener baru dan ga pernah diliat, tp krn saya paham konsep saya bs nyelesainnya dan 
alhamdulillah saya rank 1 UN di sekolah saya, sampe UTBK/SBMPTN pun saya tetap mahamin konsep dan tidak ngafalin soal yg 
bakal kluar, saya juga tidak ikut bimbel. Dan bener aja pas UTBK, soalnya brand new lagi, dan saya bisa ngerjain krn konsepnya 
udh melekat berkat Zen. Sekarang saya dapat diterima di kampus UGM, kampus impian saya. Saya ampe ga nyangka. Semua 
orang harus tau apa itu Zenius, soalnya ini itu powerful banget. Terimakasih Zen, kamu da best, keep up the great work and make 
Indonesia great  :)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Egy rachma zulvita

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

@egy_rachma

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

@egyrahma93

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-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 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.

karena saya lintas jurusan  dan waktu yang cukup singkat saya pun menggunakan zenius untuk teman belajar saya karena saya 
tidak ikut bimbel. Materi yg diaampaikan sangatlah dipahami oleh otak dan cara penyampaiannya cukup mudah dipahami jadi saya 
menggunakan zenius untuk menemani saya selama utbk dan alhamdulillah berkat zenius dan doa saya bisa menembus sbmptn 
2019 terimakasih zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Dheti Efrilia

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

@DhetiEfrilia

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

@efriliadheti

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 Lampung

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 Pend. 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.

Zennnn! Terimakasih byk buat bimbingannya, buat para tentor yg master banget, bikin betah lama-lama belajarnya! Sukses selalu 
zen, Alhamdulillah keterima SBMPTN . LOVE U ZEN!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Rizki apriliyanto

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

@OppoRizki

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

@_aprizki

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

Pendidikan apoteker
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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.

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 bukan sebatas mandapat nilai tapi untuk memanusiakan manusia dan zenius sangat membantu sebagai prantara itu. Rugi 
kalo sampe gak pernah nyoba zenius. Menurut aku saat ini zenius belum ada yang menandingi
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nabila humairak. Hz

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

@flying_7teen sama @nabilahhz

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

nabila_h_hz

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

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.

Aku bukan pengguna zen yg aktif . Aku belum belajar dengan optimal, apa lagi aku linjur ny pas mau daftar utbk, dari ipa ke ips. 
Udah beli buku SBMPTN yg saintek pula . 

Pikiran buat linjur pas SBMPTN itu udah ada sejak aku kelas 2 SMA, cuman waktu itu masih ragu. Akhirnya aku berani linjur gara2 
pas bulan maret aku baru berani cerita ke ortu ku kalau aku mau ngambil jurusan psikologi. Aku kira ortu ku nga- akan bolehin, soal 
ny di dearah aku tinggal perihal psikologi, psikolog dan segala yg berkaitan itu masih tabu. Tapi setelah tetangga ku cerita2 ke ibu 
ku tentang keponakannya yg ambil jurusan psikologi di univ swasta di padang, pas lulus langsung diterima kerja ( ini bukan berarti 
aku ntar pas lulus jurusan psikologi auto dapet kerja  kan tiap orang beda2), akhirnya ibu ku bolehin aku ambil psikologi. 

Jujur aku sangat berterimakasih sama tetangga ku itu . Pas aku kelas 12 itu rasanya stres bgt, aku jd mudah patah semangat, 
jadi males. Padahal aku beli zen dr september 2018 buat persiapan SBMPTN dan Unbk, soal ny aku sadar SNMPTN itu untung2an 
doang. Tapi tetap aja kacau, aku nya gak fokus dan terbuai malas. Aku cuman nonton sedikit video yg ada di zen , cuman nonton 
yg Zenius learning, TPA yg basic thinking sm ngerjain beberapa soal. 

Meskipun begitu gara2 nonton video yg dikit itu aku jd sadar, selama ini aku salh cara belajarnya, dan aku juga nyadar semua 
pelajaran itu sebenernya asik. 

Jujur aku kurang puas dengan hasil taun ini, dan rencananya mau ngulang tahun depan, dan aku udah siap2in jadwal buat belajar 
tentunya pake zen. Jadi kemungkinan tahun ini aku gap year, soal ny aku pikir2 mental ku masih belum siap buat menjalin masa 
perkuliahan. 

Untuk tahun ini baik video dan artikel Zen sangat membantu aku ngerubah pola pikir ku dan menambah wawasan . Meskipun belum
benar2 aku terapin dalam kehidupan se-hari2.

Btw maaf ini panjang lebar 
Terimakasih buat semua video dan artikelnya zen, sangap bermanfaat, bukan cuman buat di sekolah tapi juga buat kehidupan 
sehari-hari�. Rencana nya juga tahun ini aku mau beliin paket member zen buat adikku yg mau naik kelas 3 smp, kek nya dia 
bener2 butuh nonton semua video zen.

Awal masuk kelas 12 , aku banyak merekomendasikan zen ke teman2 kelas ku. Tapi sayang mereka lebih tertarik sm produk2 
sebelah yg melakukan promosi ke sekolah2 . Setelah tanya2 anak kelas lain, ternyata ada juga 1, 2 orang yg make zen.

Itu aja zen ,sekian dan terimakasih. Dan tolong doain dong, kalau ngak sumpahin aja diriku agar tahun depan bisa tembus univ 
impianku , yg udah aku dambakan sejak kelas 2 smp  . Semangat Gamada 2020��

Semoga tahun ini gak terbuai malas lagi�
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Aldy Rizky Pratama

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

Respondent skipped this question

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

@rizkypratama

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 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

Fakultas ekonomi-jurusan managemen
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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.

Intinya zenius sangat bermanfaat, untuk anak yg alumni gak perlu les prifat segala udah cukup pake zen. tinggal kita mau tidaknya 
mencari materi dan soal soal yg ada di zen
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Hafsa Rabi’ah Rahman

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

@hafsarabiah

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

@hafsarrh

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

Jurusan Agrobisnis 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.

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 jd ngerti konsep, bisa langsung kebayang cara ngerjainnya gimana. mantep pol!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Maulana Yusuf Ibrahim

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

Respondent skipped this question

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

@maulanayi_

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 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.

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.

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 pertama Gw tau zenius tuh dari temen kelas yang jenius gitu. Setelah dicoba ternyata enak banget pakenya, walaupun Gw 
tipe orang yang harus face-to-face, tapi setelah Gw serius belajar disini, Gw jadi bisa belajar abstrak wkwk... Pokoknya recomanded
lah buat kalian yang mau mencapai lvl ZENIUS!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

winda indri astuti

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

Respondent skipped this question

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

@winda.indri.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 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 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 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.

langganan zenius 3 bulan terakhir buat utbk. aku anak ipa yang linjur dan ga ngerti sama sekali ips. bener2 belajar utbk ga ada 2 
bulan cuma lewat zenius ga bimbel sama sekali. alhadulillah lolos sbmptn 2019 di ilmu hukum
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Andi annisa dinda

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

@andiannisadinda

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

@andiannisadinda

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 Halu Oleo

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.

Kalau soal belajar, Zenius udah kayak kiblat. Media belajar yg bikin nagih
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Nabilla Alvania

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

Respondent skipped this question

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

@valvania_

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

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.

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.

Semenjak make zen ga bingung beli buku bahkan uda ga buka buku sama sekali waktu belajar persiapan un sama utbk. Nunggu 
malem sabtu buat begadang mantengin zenius. Belain bolos sekolah seminggu h-7 un buat ngebut habisin video di zenius—
tidakuntukdicontohya:)
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Daffa Rizqullah Pratama

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

Respondent skipped this question

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

@daffadrp

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 - 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.

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.

Jujur selama langganan zenius, saya cukup jarang buka zenius (hanya pas kepepet belajar ulangan aja). Tapi saat dibutuhkan, 
zenius memang terasa banget membantu. Setiap materi yg dijelaskan pakai konsep bikin materi yg terlihat susah jadi gampang 
banget. Seperti belajar untuk UTBK, sebenernya sama sekali gk maksimal belajar pake zenius. Tapi kok pas ngerjain UTBK malah 
masuk semua materi zeniusnya. Walau nilai UTBK yg keluar jg pas-pasan, tp Alhamdulillah bisa dapet PTN.
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

SAFIA FAZILA

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

Respondent skipped this question

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

@safiafza

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 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

Jurusan 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.

Zenius itu asik, tutornya ngejelasin secara rinci banget, aku yang tadinya fisika bener bener bingung konsep setelah belajar di 
zenius jadi inget banget konsepnya. Pokoknya konsepnya pol banget deh! Bukan cuman konsep fisika ya, mtk juga, kimia juga, 
apalagi UN! Ngaruh banget di UN aku. Aku dapet nilai 95 di UN MTK. I love you zenius!!
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Ashar Ali

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

Respondent skipped this question

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

@asharali067

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 -Teknik Sipil
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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 tau belajar lewat zenius, gw kena banget sama konsep nya. Cuma ada 1 yg agak stuck gitu pas belajar ikatan kimia (durasi+\- 
5 jam) jadi agak jenuh gitu tapi lainnya itu fun fun aja
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Fikri Haykal Amien

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

@ToshiroMohawk

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

@fikri_h9z

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 - 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.

Sangat puas sih. Nyesel waktu belajar nekat pas deket deket hasilnya kurang maksimal. But overall okay
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Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Keterima di pilihan kedua

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

Yayan Setiawan

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

@setiewenyeyen

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

@setiewenyeyen

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 Riau

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.

Gua baru mengerti esensial dari sebuah pelajaran berkat zenius, thanks Zen. Khususnya buat bg Sabda dengan integral kodoknya 
yg udah mematahkan ekspektasi gw tentang pelajaran yg membosankan
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