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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Enak banget ngajarnya ya Tuhan aku pengen sekola di zenius aja
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 suka dengan cara menjelaskannya saat belajar. Jadi bikin semangat gitu.
Thanks Zenius:)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Artania Rizkita Roito Br Sidauruk

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Produk Zenius sangat membantu sekali, bahkan nilai nilaiku meningkat selama menggunakan Zenius, Thanks Zenius
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Biasa aja

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius baguss, tapi bingung belajarnya dari video apa..
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Pembahasan di zenius itu enak banget, karena kita gak cuman di ajarin gimana cara ngerjain sebuah soal tapi gimana dasarnya
juga jadi disaat kita ketemu soal yg sejenis tapi berbeda jadi lebih mudah menjawab. Selama utbk juga kerasa banget,
Alhamdulillah rasanya lebih mudah menjawab. Nilai juga gak jelek banget awalnya pas liat kyk ga nyangka soalnya aku termasuk
anak yg ga pinter atau rajin banget. Walaupun belum rezeki dapet sbmptn mungkin masih ada jalan lain yg di rencanain sama Allah
yg lebih baik buat aku. Terimakasih buat kakak- kakak mentor yg ngejelasinnya enak buat dipahamin. Sehat selalu dan jangan lupa
bahagia buat semua timnya zenius!:)))
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Vincensia Nathasya Queenta Putri Sukma

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 pake zenius tuh seru banget, belajar nya enak bgt deh, gk bakal nyesel buat coba zenius dan yang paling ike di anatara
semuanya. Ya walaupun saya belum bisa keterima di SBMPTN 2019, tpi saya tetep pake zenius buat mandiri atau pun gap year.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@gemala_1D

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas :)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Jadi gini saya alumni dan ini adalah tahun terakhir saya bisa ikut SBMPTN. Saya kenal zenius waktu saya gap year di tahun
pertma. Selama gap year saya mncoba bljr dgn zenius sambil jualan minuman instan, semenjak saya bljr bersma zenius saya jadi
paham bnyak hal paham pelajaran2 yg dlu zaman SMA saya buta bnget tetapi zenius merubah pandangan sya. Alhasil di thun ke
dua saya berhsil lolos di pilihan ke tiga Biologi murni UNCEN. Saya tdk menyalahkan siapa2 tentng kegagaln saya tdk mndptkan
pilihan pertma ini semua kslahan sya yg kurang berusaha. Di tahun terakhir ini saya mencoba kembali untuk meraih impian saya
tetapi mungkin bukan jalannya saya disitu.
Pengalaman menarik saya bersama zenius ialah ketika semasa SMA saya sngat membenci matematika, saya tdk pernah
mendapatkan nilai bgus tetapi setelah bljr dgn zenius semasa kuliah alhamdulillah saya mendpatkan nilai A seorng diri untuk mata
kuliah Kalkulus 1 senangnya bukan main.. saya yg dulu sempat membenci matematika sekrang malah sangat suka matemtika
makasih zen sdah mengubah cara berpikir saya.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 karena gue suka konsep ngajarnya. Dari situ gue banyak belajar banyak hal juga. Terutama tentang konsep diri.
Gue suka bgt sama sabda karena dia gue jadi lebih pahak konsep diri. Dan akhirnya gur pikir gue emang salah dari awal. Jadi ya
gue terjebak di akhir. Akhirnya gue ga bisa kembali ke awal dimana itu adalah mempelajari konsep awal dan dasarnya suatu
materi. So walaupun gue ga lolos tahun ini. Gue ttp optimis bisa lolos tahun depan di ITB. Setelah pake zenius. Gue bersyukur
ketemu zenius dan karena zenius jugalah salah satu alasan gue jadi berubah tentang gimana caranya mandang sesuatu. Pokoknya
banyak hal yang berubah. Dari mulai cara pandang ampe critical thinking juga gimana caranya kita nyelesain masalah.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..
-

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
-
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa puas sih lo sama produk zenius?*)
Pertanyaan khusus pengguna produk zenius, bagi
yang bukan pengguna produk zenius bisa langsung
skip aja pertanyaan ini.

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius itu keren banget
kita diajarin dari konsep dasarnya. Gua nyesel banget baru tau zenius setahun ini.
Nyeseeellll banget,, coba aja kenal Ama zenius dari gua kls 1 SMA, pasti cara belajar kita jauh lebih asik dan menyenangkan,
karena tutornya asik2 semua, bikin belajar jadi ketagihan. Pokoknya zenius mantap dah... Semoga sukses terus zenius
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@RianAng64805552

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Dabestlah pokoknya
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 bikin otak "tercerahkan". Di zenius.net materi diterangkan sampai ke dasar-dasarnya. Walaupun ada beberapa
yang sedikit kurang lengkap. Zenius memberi saya ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara berpikir dengan logis yang tidak saya
dapat dari bimbel offline/onsite yang saya ikuti
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@ninda09997119

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@ninda_widya4

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Waktu itu pelajaran kimia gue ga paham sama 1 bab yg diajarin guru gue, gue minta temen gue ajarin juga masih kurang paham,
nah tiba tiba guru gue bilang besok ulangan harian bab ini, akhirnya gue belajar pake zenius dirumah nah besoknya nilai ulangan
harian gue 100 dong malah temen gue yg ngajarin gue nilainya kalah sama gue
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@dna10969

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 pakai Zenius (X-Pedia) sejak kelas 10. Mulai dari situ aku dirombak cara belajarnya, pandangan tentang belajar, dll. Tetapi,
aku baru terapin ke pola pikirku, belum ke belajar sebenarnya semacam latihan-latihan soal dan review materi. Aku keasikan
membaca tanpa berusaha meningkatkat performa aku belajar. Aku bahkan coba platform lain macam Khan Academy.
Dan bisa ditebak, aku nggak lolos SBMPTN tahun ini. Sama sekali nggak sedih atau apa karena aku nggak mengekspektasikan
apapun. Kalau aku tidak lolos, bukan berarti aku gagal. I really value the process of learning itself, makanya ketidakditerimanya aku
ini kuanggap sebagai proses belajar.
Aku tipe pembelajar lambat, sangat lambat, karena aku sering keasikan ngulik satu materi secara dalam, akhirnya sering
ketinggalan materi di kelas atau malah terlalu fokus dengan suatu materi. Iya tentu belajarnya di zenius.net.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Gampang banget memahami materi yang dijelaskan zenius. Beda banget sama cara penjelasan guru-guru sekolah. Terutama di
mapel fisika, matematika, kimia, biologi :)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Aku bersyukur banget bisa tau Zenius, aku juga lupa kenal Zenius darimana. Kalo gk salah sih media sosial. Wktu itu sempet
bimbang mau milih make zenius atau yg lain krn uang ku pas-pasan. Aku suka banget yang namanya IPA, tpi semenjak masuk
SMA aku males banget yg namanya fisika, padahal aku ank MIPA wkwk. Jujur aku ketinggalan banyak materi juga di smua mapel
MIPA krn sibuk organisasi dan lomba2. Berkat zenius aku bisa kembali semangat belajar. Paradigma ku ttg belajar dan pendidikan
terubahkan. Makasih banyak zenius udh ngasih ilmu yg luar biasa untuk aku. Aku udh siapin segala macam keperluan ku untuk
SNMPTN, mulai dari nilai bagus, prestasi, informasi dri PTN smua udh aku persiapkan dgn baik. Tapi kabar buruk dtg, pdss skolah
gk kekirim krn error, alhasil satu angkatan gk ikut snmptn. Kecewa, dikit. Trus aku mulai pepare UTBK dari desember, aku bahkan
rela ngelantarin UNBK demi fokus materi UTBK. Pas UTBK jujur emg soalnya jauh lebih susah dari yg aku pikir, tapi dari UTBK
pertama aku belajar lebih giat, banyakin latihan soal. Pas UTBK kedua aku ngerasa itu lebih baik dari yg pertama. Ternyata aku
keliru. Walaupun ada beberapa sub tes yg naik nilainya tapi secara ksluruhan nilainya malah turun. Aku kaget, frustasi, kecewa. Aku
cuma bisa pasrah sama berdoa. Tadi pas buka SBMPTN ternyata aku gk lolos. Kali ini lumayan kecewa. Apalagi liat temen"ku yg
santai banget tapi bisa dapet nilai UNBK yg lebih bagus dri aku dan bs lolos SBMPTN. Tpi gpp, mungkin itu rezeki nya mereka, aku
prcaya stiap org punya jalannya masing", kita punya crtia hidup yg totally different. Selesai UTBK aku gk persiapan belajar buat
ujian mandiri karena aku gk punya uang untuk pergi ke lokasi ujiannya yg notabene jauh banget dari provinsi aku tinggal. Aku takut
banget gk lolos, aplgi udah buang uang banyak. Lagipula biaya pendidikan nya jauh lebih mahal. Ohiya aku pelamar bidikmisi. Puji
Tuhan ITB buka jalur mandiri cuman lewat nilai utbk + rapor, dan bisa bidikmisi. Jadi kmungkinan harapan trkhir ku ditahun ini cuma
disitu. Doakan aku ya zen biar lolos di ITB. Aku telat satu tahun sekolah jadi kalo mau ikut yg sebenernya aku ini angkatan tahun
lalu, jdi aku ngerasa berat banget kalo mau gap year. Aku gk mau jdi beban buat ortu, gk mai banget ngecewain mereka. Doain ya
zen :')

32 / 160

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019

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

Web Link 1 (Web Link)
Tuesday, July 09, 2019 7:28:31 PM
Tuesday, July 09, 2019 7:41:44 PM
00:13:13
182.1.191.62

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Memakai Zenius bukan hanya membuat gua bisa mengerjakan Matematika di sekolah, tapi membuat mindset gua berubah tentang
tujuan belajar itu sendiri bahwa belajar untuk kebutuhan, bukan hanya untuk mendapatkan nilai or lulus SBMPTN. Walaupun gua
gak lulus SBMPTN 2019, gua sudah memikirkan jauh-jauh hari tentang peluang jika gua mendapatkan kabar buruk, yaitu tidak lulus
SBMPTN. Gua merencanakan untuk gap-year jika tidak lulus karena gua emang pengen banget puas-puasin belajar sama zenius,
mantepin MTK gua –Padahal gua anak IPS yang suka MTK, dan mau mantepin Inggris dan bahasa. Dan masih banyak lagi yang
pengen gua kembangin di antara soft skills lainnya. Intinya, dari zenius gua mendapatkan sense of knowledge :)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@Alifah85931973

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

Kelas 12

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Kita jadi lebih tau konsep belajar yg nggak di ajarin di sekolah. Lumayan membantu pada saat ngerjain UTBK 2019
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas :)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius itu mempermudah dalam menjawab soal soal. Mentor mentor yang ngejelasin juga asikjadinya ilmunya bisa dipahami lebih
mudah.
Coba kenal zenius dari smp, mungkin cara belajar jadi lebih efektif dan jadi lebih mudah ga ada beban..
Thank you so much buat zeniu dan kakak kakak semua.. ZENIUS THE BEST!!!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius

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

Nggak Puas :'(

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

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.
Maaf kak aku purchase zenius dari bulan Maret deh kayaknya. Aku baru pake sekali. Pas itu aku mau belajar klasifikasi kingdom
Animalia. Nah di video penjelasannya aku ngerasa ngga "click" belajar karena si tutor tulis banyak istilah-istilah asing gitu trus ngga
langsung di jelasin. Nah akunya frustasi dong belajarnya karena ga tau apa yang di omongin. Ditambah lagi di zenius kurang
engaging karena jelasinnya cuman langsung on-screen teaching, beda kayak quip*er yang tutornya bisa ngejelasin pake bahasa
tubuh. Aku may kasih masukan kak, Coba deh bikin video kayak di channel YouTubenya Bozeman Science. Beliau jelasinnya sama
kayak zenius kok, pake on-screen teaching. Tapi dia jelasin sampai akar akarnya, ga ada satupun istilah yang ngga dijelasin
artinya.
Semoga kritikan aku ini membangun yah kak. Sukses terus zenius kedepannya!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Biasa aja

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

3. Hmm.. antara mau dan

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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

nggak
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Mungkin sbmptn belom keterima, tp gue yakin mandiri nanti gue lolos. Bismilah!! Gue tetep pake zenius ampe akhir walaupun gue
baru langganan yg beli sendiri pake akun gue bulan mei:'))
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Suka banget sama metode zenius, cuma will power dari dalam diri sendiri masih jauh dari sempurna. Gw udah gap year padahal
tapi belum bisa ngedorong diri sendiri buat fokus ke sbm. Zenius harapan gw banget dari dulu buat masuk ITB, bg sabda dan tentor
lain bener-bener niat banget ngajarin murid. Sekarang gk tau mau gimana, gw terpaksa mandiri. Ada penyesalan terdalam dari
dalam diri gw, tapi bersyukur karena zenius ada buat mencerdaskan murid di Indonesia. Kalau mau share di twitter atau blog
masukin aja ya zen, siapa tau jadi inspirasi buat para zen people yg lain.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 ngebantu bgt dan mudah bgt dimengerti, tapi sayang sepertinya aku masih kurang serius dan kurang gila"an dalam belajar
jadinya belom jodoh sama sbmptn taun ini
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@remajabiasa18

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 cepet ngerti. Dibanding ngedengerin penjelasan guru, ngedengerin penjelasan zenius jauh lebih cepet paham.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@nurhusnia71

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Makasih Zenius udh nemenin gue belajar untuk UTBK hampir satu bulan. Walaupun gue belom lulus tahun ini tapi gue bersyukur
banget udh kenal Zen sekaligus aga nyesel juga kenapa baru kenal Zenius belum lama ini. Belajar pake Zenius bener2 asik banget,
cara ngejelasinnya ga ngebosenin dan mudah dimengerti. Btw, gue anak SMK dan bener2 belajar buat persiapan UTBK cuma dari
Zenius❤ sukses terus untuk Zenius Education!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
gw lulusan smk zen ga pernah nyentuh apalg ktmu yg nmnya ekonomi yg kata anak ips se susah itu materinyaa anehnyaa gw bljr d
zenius asik2 aja tuh bljr ekonomi sekali lgsg ngerti kek serasa ga belajar tp dpt ilmu wkwk abis enjoy bgt sihhh, bahaya klo semua
org tau platform zenius bisa pinter semua org indonesia :)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
Jadi ngerasa bodoh apa yang dipelajari di SMK gak ada apa-apanya sama materi yang ada di Zenius. Emang juga SMK nya terlalu
santai di kelas 10 & 11 belajar kayak gak peduli gitu guru nya kayak tugas juga jarang. Di kelas 12 baru di push itu pun cuman guru
pelajaran buat UN aja. Dan di sekolah tersebut persaingan tidak semenarik sekolah lain bahkan bisa dibilang tidak ada persaingan
karena rata rata muridnya terlalu santai begitu pula gurunya. Nyesel sebener bener nya coba dulu sadar diri lebih cepat dan pakai
zenius sebelum semester 2 kelas 12 setidaknya ada persiapan yang matang gapyear 2x di tolak sbmptn gk enak
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

Respondent skipped this question

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Tadinya aku lemot banget sama MTK
Sekarang masih sih tapi gak terlalu. Gw juga baca sejarah dari Bang Marcel serasa dibawa ke time machine. Sayangnya gw harus
nyeimbangin waktu pengobatan dan kerja, coz gw sakit. Gw coba berjuang lagi di UM lain. Hmmm btw tahun depan bisa ikut lagi
gak ya?
Pokoknya zen itu kereeeeen menthhhh....
Ambisi gw sebenarnya pgn bisa buktiin anak SMK bisa masuk PTN. Walau beda jauh sih dari jurusannya. Byk yg bilang gw gila,
pala batu lah. Tapi gw sadar ini passion gw.
Pak jokowi kami angkatan 2017 pengen kuliah. Jangan dibatesin angkatannya ngapa? Dan yg ambil prodi arkeo UGM tapi disia2in,
fix lho dah ngerebut mimpi gw terus lho buang....
Sakiddddd cuy.... gw yg pengen bgt gak lolos tapi lho yg lolos malah males2an. Lho gak bersyukur nikmat tuhan
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas Banget! ;)

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

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
bener2 ngaruh bgt sih pake zenius gaboong, pagi siang malem ditahun gue gap gue jabanin dengerin video+pahamin tuh maksud
video ky gimana, ada yg gangerti gue ulang222 berkali2 sampe ngerti. apalagi ditahun gue gap ini gue banting stir jd soshum
wakaka tp kadang racun bgt sih tbtb nonton video nya udh jam 2 malem aja hahaha :( krn materi yg segitu banyak nya. terima kasih
bgt dong sm zen yg nemenin gw dari awal gap sampe selesai utbk kmrn. oiya gue suka bgt cara kak hilman nyampein materi
sejarah bnr222 lgsg nyangkut gt skrg jd suka bgt hal2 yg berbau dg sejarah. once again terima kasih bgt zen walaupun gue blm
bisa lolos sbm buat yg ke2 kalinya tp skrg gue lebih pede dg jurusan yg gue incer skrg
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Hai Zen!
Ya salam kenal buat para guru tutor Zenius, nama saya Deren.
Sebenernya udah kenal Zenius itu dari kelas 10, pas lagi iseng2 cari di google "bagaimana caranya jadi siswa multitalent" dan ga
sengaja ada Blog Zen yang bahasa itu kalo gak salah
Setelah baca2 blog dari Zenius, aku langsung tau kalo Blog ini bukan blog biasa sekedar copy paste punya blog orang lain
'kebanyakan seperti itu'
Dan yah, kenapa pas kelas 12 baru bisa pake....
Karna dari kelas 10 sampai kelas 12 semestee 1, saya gapunya "motivasi" dalam "belajar"
Banyak sebab, kenapa saya seperti itu mulai dari lingukan keluarga yang kurang mendukung
Pergaulan teman yang cukup terbilang "Toxic"
Dan yang palinh utama "ini bukan sekolah yang gua impikan"
Jujur, pas kelas 9 menjelang UN saya mengalami depresi berat, akibat suatu kejadian yang menimpa keluarga saya saat itu.
Dan singkat cerita setelah UN, nem saya kurang untuk bisa masuk SMA Favorit di kota saya "Sma 1 Tangerang"
Dan yah pas kelas 12, entah kenapa pas lagi iseng2 buka IG Zenius, dan baca2 blog tentang pengalaman alumni yang ga lolos di
tahun-tahun sebelumnya
Khususnya untuk blog "orang se'brengsek' gua aja bisa, masa lo ga?"
Wah mulai dari situ jiwa kemalasan saya meronta2
Mulai dari nonton video yang free sampe akhirnya mutusin buat beli Zenius Voucher
Eitt.. tapi ada cerita lagi sebelum akhirnya bisa beli voucher Zenius
Awalnya sedikit ragu, karna ngeliat les2 online yang udah ada sana-sini, bimble2 ternama yang "nguras domper ortu"
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Jadi berpikir seribu alasan, sebelum beli Zenius voucher
Karna satu alasan lagi, saya punya kaka yang dari kecil itu selalu belajar sendiri, dari sd sama lulus kuliah selalu dapet rangking 1
tanpa ikut les2 dan lain2
Keluarga saya pun, bukan termasuk dalam golongan orang punya
Yang bisa keluar uanh untuk hal2 yang ga dipertimbangin terlebih dahulu
Awalnya saya mau beli voucher Zenius tanpa sepengetahuan orang tua
Tapi entah kenapa hati saya bimbang dan sedikit khawatir takut kena sial karna ngelakuin hal itu.
Alhasil saya coba bicara pelan2 sama kakak saya yang tadi, baru coba tanya ke mama saya.
Awalnya selalu ditolak, dan ga dibolehin dengan alasan
"Halau, gausah lah ikut2 les gituan. Emang kamu yakin itu bener? Belajar sendiri aja dari buku, tuh liat kaka Kamu. Dari kecil
belajar lewat buku sampe sekarang ga pernah ikut les tapi bisa masuk univ top 1 di Indonesia"
Sedikit sakit dan miris dengernya, karna di mata mama saya yah semua anak itu sama "sama-sama pinter" dan semuanya setara
Iyasiu, saya ga nyalahin perkataan beliau tapi kan setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing2
Iya juga sih sama, tapi kan apa yang diminati sama yang dirasain, diliat setiap perspective anak beda2.
Dan, akhirnya ortu dan kaka udah terserah.
Asal jangan minta uang orang tua, dan yah ga sampe 10detik saya ke download zenius voucher dan langsung cus ke minimarket
terdekat.
Dan singkat cerita, 3bulan pake Zenius mungkin terbilang sangat nekat, H-3bulan baru belajar serius itu sangat konyol pasti bagi
sebagian orang.
Dan selama saya 3 tahun sekolah, sama 3 bulan belajar pake Zenius itu sangat 'SIGNIFIKAN' perbedaannya.
3 tahun sekolah, belajar cuma inget sehari besok lupa.
Ketimbang
3 bulan belajar "cerdas" nih sampe sekarang TPA juga masih nyantol di otak
Wah, bener2 salut Zen
Teruntuk kak Sabda dan kak Wilo
Sebenernya 3 bulan itu saya cuma bisa pake 2 bulan beberapa hari aja, karna udah keburu stres sama tanggal ujian yang
dapetnya mepet
Alhasil TPA aja yang baru saya kuasain, untuk TPS itu saya ngerjain yang saya bisa (belum belajar lewat Zenius) kalo udah pake
Zenius mungkin hasilnya ga segitu
Cuma yasudah, nasi sudah jadi bubur tinggal kasih ayam suwir, kecap, bawang goreng sama kacang + sate usus 3.
Wah, jadi curhat hmm
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Jadi, kesimpulannya apa yang saya dapet dari Zenius itu bener2 ampuh
Ketimbang belajar ±3tahun dari jam 7 pagi sampe jam 14.30
Itu kerasa bedanya, 3 bulan belajar dari jam 7malem sampe jam 1 pagi
Atau seengaknya 10 jam belajar dari Zenius selama 3 bulan itu.. numero uno
Kacau sih kacau, makasih banget buat video2 yang ngena banget dihati pikiran dan jiwa.
Seandainya semua guru itu seasik suara bang Wisnu, dan selembut suara kak Wilo.
Mungkin kami semua jadi "gila belajar" dan "nagih" belajar
Ohya buat kak Wisnu dan Kak Wilo
"Jika hujan turun, maka jalanan basah"

Mohon dukungannya terus Zen, buat tahun depan persiapan 10bulan kedepan pasti cukup buat "warna hijau" di halaman ltmpt buat
saya nanti
Zenius lo gila sih, sumpah
"You're the REAL MVP" Zen
Bisa bangkitin motivasi orang yang udah patah semangat sama mimpinya seperti gua, salut
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Zenius adalah les online yang terbaik bagi saya
Penjelasan dari kakak kakak nya enak di dengar dan bisa di mengerti
Terbaik lah zenius hehe
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius awalnya bareng sama 2 temen yg lain, dan itu cuma 3 bulan, alhasil menjelang utbk kedua udah abis, dan aku rela
relain beli lagi demi kesuksesan utbk ku, setelah ngerjain soal ada rasa puas dalam diri kalo yg aku pelajari rata rata keluar, dan
emang nilai ku ga bagus bagus banget karna aku emang cuma fokus sama ekonomi dan sejarah karna 2 nilai itu anjlok pas utbk
pertama, jadi pengen balas dendam, dan ternyata bener, nilai ekonomi dan sejarah naik tapi yang lain turun, hehe
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Pakai zenius serasa beda banget belajarnya.. Karena tentor mengajarkan memakai konsep yang membuat kita mudah mengerti..
Juga untuk cara menjelaskannya sdh bisa lancar.. Tapi saya kadang bingung dengan cara memakai konsep dan ingin
berkonsultasi dengan zenius.. Kedepannya semoga ditambahkan ruang konsultasi dengan tentor yaa.. Makasih zenius sdh
membantu saya dlm mengerjakan utbk meskipun saya gagal
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pakai zenius ini ngebantu banget kalau ada materi yang gak sempat disampaikan di sekolah. Karena saya pengguna yang tidak
konsisten maka saya tidak bisa testi seperti kebanyakan orang. Hanya saja pengalaman yang saya dapatkan yakni sama jadi
semakin paham dengan materi yang sudab dijelaskan dan bisa tau tentang materi yang belum dijelaskan ngebantu banget pas
ujian nasional karena pas itu aku benar benar belajar, hanya anjlok di matematika karena gak sempat terkejar. Terimakasih zen
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Bagi gw, dgn adanya zenius segala hal akademik mningkat. So, Zenius perfect banget kalo di rekomendasiin oleh pemerintah ke
seklah2 di Indonesia.
Menurut gw Zenius udah bnyak ngebantu banget sih.
Yang paling senengnya sih harga zenius dengn platform pendidikan lain. Masih lebih murah Zenius. Jdi recomended banget untuk
adek2 gw
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
Abis utbk 2 rasanya sedih banget, karena 1 minggu sebelumnya sakit dan gakbisa ngulang materi, dan aku ngerasa banget kalau
gak bakal lolos sbmptn :( . Tapi karena aku yakin bngt masih ada kesempatan kalau kita mau berusaha, akhirnya aku mutusin
untuk pke zenius, karena aku pengen banget masuk UI zen.. Terus setelah belajar pakai zenius, aku jadi lebih percaya diri karena
lebih paham konsep konsep dan juga jadi paham gimana caranya ngerjain soal soal.. terus jadi semangat untuk belajar, pokoknya
beda banget sama sebelum2nya.. Makasih banyak buat Zenius, semoga pembelajaran aku di Zenius ini bisa membantu aku lolos
di SIMAK UI ,doain yaaa hehe
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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.
Asliii seseneng itu bisa kenal zenius dan tentor”nya yg ajib. Aku seneng bgt karna zenius ngajarin bener” dr dasarnya bisa dibilang
pake konsep, nah hal itu yg bikin zen beda sm yg lainnya, dan bisa dibilang pelajaran ini yg ga aku dapetin di sekolah formal. Oleh
karenanya zenius wajib bgt harusnya partnership sm ristekdikti atau kemendikbud biar pondasi berpikir anak muda Indonesia itu
terasah hehe. Itu aja si dari akuu yg lebih berharap agar zen semakin dikenal luas sm masyarakat. Cheers~
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Pemahaman konsepnya ngebantu banget dan gua dapet hasil belajarnya , ilmu nya nempel meskipun gua blm berjodoh dgn
sbmptn tahun ini
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@indahfadila1

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Bersyukur banget sih kenal zenius, ngajarnya ngena banget apalagi sejarahnya. Alahamdulilah ngebantu banget buat linjur dan
utbknya.Tp mungkin belum waktunya lolos sbm taun ini, mau berjuang lagi buat mandiri. Belajarnya ttp sama zenius aja, makasih
zen udh nemenin dr klas 12 awal. Doain ak dpt kuliah taun ini ya
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@BunnyPr53014188

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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.
Pengalamab setelah memakai zenius itu luar biasa banget, contohnya pas ada ulangan dan udah belejar dari zenius jadi lancar
ngerjainnya karna zenius jelasinnya detail banget dan aku dapet nilai gede di ulangan biologi, dan untuk pembelajaran sehari hari
juga bisa di ingat karena penjelasan terperinci dan perlahan lahan kadang juga kakak zenius sering bermain agar tidak terlalu stres,
pokoknya zenius cocok banget buat direkomendasikan, terimakasih zen :)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
Hai Zenius.
Terima kasih udah menemaniku di 3 tahun terakhir ini, Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan terutama tentang
mindset.
ﻗ ﺪ ر ا ﷲ و ﻣﺎ ﺷﺎ ء ﻓ ﻌ ﻞ
Aku gak lolos sbmptn 2017, 2018 dan 2019 (di tahun terakhirku). Aku sedih, kecewa, bimbang, ragu, dsb. Tapi aku tetap senang
karena telah mengenal
Zenius Education, aku gak pernah nyesel pakai zenius dan sangat-sangat bersyukur bisa kenal zenius, dan aku nyesel karena baru
pakai zenius di kelas 3 dan kurang fokus belajarnya.
Makasih banyak ya Zenius Education
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@serli66781171

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Biasa aja

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

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

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

Respondent skipped this question
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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.
Puas banget dan bersyukur dipertemukan dgn jodohku yg satu ini,belajarnya gak bikin bosen,apalagi tutor ngejelasinnya lengkap
pake bgt,pakai konsep jg jd aku cpt paham,cthnya aja materi plantae,aku sulit mengerti krn di bimbel&sekolha ngejelasinnya kyk
tecampur aduk kek gado2,sdgkn di zenius di jelasin smw dr awal,paling suka buka materi teori sbmptn,krn aku jg punya cd nya?jd
kalo lg bosen bahas soal,krn w butuh waktu mata w aja yg bekerja tgn w gk bnyk nulisnya.setelah tau gak lulus di sbm entah
kenapa semangat belajar membara bgt skrg,kyk semangat bgt utk mandirj pasti bisa klo mmg rejeki,kalau pun bukan rejeki di
mandiri Insya allah di swasta,Aaminn tolg doakan yah zen

90 / 160

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019

#45
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Wednesday, July 10, 2019 7:30:23 AM
Wednesday, July 10, 2019 7:49:41 AM
00:19:18
116.206.35.20

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
Hai Zen, aku kenal Zenius udah lama tapi baru ambil membership setelah UTBK karena aku ngerasa tahun ini gak akan lulus. Dan
benar ternyata gak lulus:v. Selama aku pake Zenius baru-baru ini, aku bisa ngendaliin emosi saat kegagalan (terutama kemarin)
dan berusaha bangkit lagi. Pemikiranku udah mulai terbuka untuk gak fokus ke kuantitas melainkan kualitas. Aku udah mulai
mengubah gaya belajar yang "kurang efektif atau bahkan gak efektif" menjadi gaya belajar yang Zen saranin yang pastinya efektif.
Aku udah ngerasai keefektifan itu. Yah walaupun ada penyesalan sedikit karena gak dari dulu kek gini wkwk. Tapi aku yakin mulai
saat ini aku akan berubah dan Zenius lah yang akan menemani aku ea. Btw, tahun ini aku nyoba Simak UI.
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Tuesday, July 09, 2019 6:37:34 PM
Wednesday, July 10, 2019 8:37:07 AM
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@michelle110_

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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 belajar pake zenius, bener2 ngebantu apalagi di pelajaran sejarah. Sebelumnya aku ga suka sejarah, bingung
belajarnya gimana, tapi sama zenius bisa jadi lebih enjoy belajarnya dan jadi lebih paham juga materinya. Tutor2 pelajaran yg lain
juga enak njelasinnya. Intinya zenius worth bgt buat dipke belajar. Makasih banyak zen udah nemenin belajar selama ini :)
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
wah gila zenius nih, pas pertama belajar kirain kaya belajar dikelas atau bimbel biasa. Tapi setelah beberapa hari kaya ada sihir
yang buat gua ingin terus belajar
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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 gak nyesal lah. Banyak sekali ilmu yang sy dapat selama memakai zenius. Walaupun tida keterima di SBMPTN saya
berusaha belajar lagi buat SIMAK UI, pokonya itu masi pake Zeniuss buat belajarnya
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar pake zenius enak bgt,mudah bgt dimengerti beda dgn yg guru ajarkan,ga bikin bosan,bagus banget deh
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Awalnya aku ga ngerti maksudnya belajar pake konsep itu gimana... udh dijelasin konsep itu artinya apa tpi masih ga ngerti juga..
kadang jenuh belajar pke zenius soalnya ga ngerti2 makanya diulang2 video nya sampe bosen wkwkw tpi pas mulai tau arti dri
konsep terutama buat mtk itu membantu bgt sih hehe cuma memang banyak bgt materi nya sampe suka lupa ini tntng apa gmna
cara nyelesaiin nya. Padahal soal2 nya itu kyk emg gitu2 aja yg ditanyain, tpi aku ttp ga ngerti kok bisa pke ini atau itu haha
mungkin aku masih blm ngeh aja kali ya, butuh banyak latihan soal dan belajar lgi. Apalagi klo ujian itu wktu terbatas jdi agak panik
gtu haha... tpi zenius menolong aku sih selama ini walau aku masih gagal lagi, taun depan aku punya 1x kesempatn lgi. Jadi
mohon bantuannya lagi ya zen! Doakan taun dpn masuk univ negeri biar ortu ga kebeban bayar ini itu klo masuk swasta haha...
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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.
MNtap
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

105 / 160

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.
Yang pasti aku makin sadar kalo belajar itu bukan soal rumus aja. Dengan belajar pake konsep aku ngerasa semua ilmu itu saling
berkaitan dan mudah dipelajari karena semuanya berkaitan sama kehidupan sehari-hari. Pokoknya terbaik deh Zenius, anak-anak
di seluruh Indonesia mesti tahi Zenius nih. Biar SDM generasi muda kedepannya makin meningkat dan makin cerdas.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

Q2 Tulisin Nama Lengkap kamu dong ! (tulis yang bener yee, jangan nama alay!)
Cahaya Siti Basmallah Indra Tirta Hidayatullah

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 inget bgt waktu itu belajar ekonomi malem2 sambil minum kopi eh gasadar banget ternyata kebablasan sampe pagi, bener2
gatidur sepanjang malem asik dengerin bang sabda ngomong
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@dindaw1212

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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 tau zenius, waktu itu kaka aku pake zenius belajar dirumah terus dia masuk FKH UGM aku masih belum tertarik aku
nyangkanya bakal ngantuk nntn video pembelajaran gituu, terus adik aku pake zenius yang sd dan dia dapet nem 27, dan disitu aku
mulai tertarik pake zenius. Pengalaman aku waktu aku sebelum pake zenius nilai ulangan aku pas pasan gitu, terus aku gk pernah
maju kedepan buat ngejawab pertanyaan, presentasi selalu baca rangking aku absurd, kelas 10 semester pertama rengking 28
semester 2 rengking 22 kelas 11 semester pertama rengking 19, dan sampe akhirnya aku coba pake zenius lah wahhh yang aku
kira bakal ngantuk banget entah kenapa memacu jantung aku gituuu buat belajar, yang awalnya aku gk pernah kedepan aku coba
buat kedepan jawab pertanyaan, awal awal emg suka ada salah gitu tapi coba berani dulu, terus pas presentasi, sebelum
presentasi aku liat video zenius materi buat presentasi dulu aku pahamin, dan aku presentasi gk usah baca, aku omongin semua
yang aku tangkep dari zenius, dan di zenius aku jadi tau cara belajar yang benar, dan akhirnya kelas 11 semester 2 aku rengking
10, kelas 12 semester 1 aku rengking 6 semester 2 aku rengking 1.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

SMA/SMK
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 berkesan ngebantu banget apalagi pas ulangan harian yang waktuku super sibuk sama kegiatan sekolah bisa langsung
belajar konsep nya belajar zenius langsung paham gitu jadi gaperlu menghafal. it's totally recommended ^^
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
Bisa belajar kapan aja dimana aja dan bisa diulang2

116 / 160

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019

#58
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Friday, July 12, 2019 6:26:35 PM
Friday, July 12, 2019 6:36:44 PM
00:10:09
111.94.19.244

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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 pake ini sebulan sebelum UN, dan pas itu belum tau tentang SBMPTN (mungkin karena SMK) nah pas itu gue pen banget bisa
mtk, tapi karena yang gua pas²an, dan zenius ini harganya terjangkau, nah beku dah tuh gua dari Tokopedia, sampe pada akhirnya
gua ketagihan, dan gua beli lagi buat fokus SBMPTN
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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 bagus banget pembahasan soalnya sangat jelas materi nya juga dibawa seru cara pengajarannya

120 / 160

Testimonial Pasca-SBMPTN 2019

#60
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Friday, July 12, 2019 6:36:19 PM
Friday, July 12, 2019 6:43:39 PM
00:07:20
116.206.40.35

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..
Uhkeren

Q20 Tulisin Nama Program Studi/Fakultas & Jurusan tempat kamu keterima SBMPTN 2019 yah! *) Buat yang
belom keterima, bisa skip pertanyaan ini**) Tolong nulisnya jangan pakai singkatan yah, contoh : Fakultas
Ekonomi - Jurusan Akuntansi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Kedoteran, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, dll
Fakultasmengejarmimpi
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
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.

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.
Ayamgoyeng
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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..
SM 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
FMIPA
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 itu asik, enak, pengajarnya juga easy going nagih banget, cuman akhir akhir ini pas mau belajar utul, web
zenius ama apk zenius terasa berat banget di hp gua, tolong dong bang diperingan, gua lebih suka tampilan web zenius yang dulu
dibanding sekarang, yang dulu lebih simpel, ringan juga, walaupun sama sama irit kuota, itu aja bang saran dari gua, sukses terus
buat zenius mencerdaskan anak bangsa gudd
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Biasa aja

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

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

Respondent skipped this question
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Pake zenius sangat membantu banget buat memperbaiki nilai di sekolah. Dulu aku paling ga suka mapel Biologi tapi dengan
zenius, aku jadi suka banget! Bahkan nilai utbk aja paling besar biologi. Selain itu aku juga suka sama tutor sejarahnya, asik banget
ga bikin pelajaran sejarah "ngebosenin". Dan Fisikanya sangat membantu buat UN aku! Pokoknya the best lah! Tutornya keren dan
hemat kuota juga hahaha
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 aku ngga ikut bimbel offline, aku gunain zenius semampuku meskipun kadang aku nonton sampe ketiduran, belum paham
dan harus diulang2. Tapi waktu ulangan lumayan membantu sih. Hmm, waktu ngerjain utbk mungkin kurang puas karena yang
dipelajari di zenius jarang keluar :'( tapi mungkin aku nya kurang maksimal belajarnya.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

4. Pengen rekomendasiin

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake
zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake
zenius? Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019?
Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang
positif di kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz
dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal
seru yang 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

dong
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas Banget! ;)

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

5. Semua orang harus tau tentang
zenius!

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Belajar di zenius tuh efektif banget! Apalagi untuk materi-materi UTBK kemarin yg butuh pemahaman konseptual, zenius kasih
basic foundation yg kuat banget buat anak SMK kayak gua. Thank you Zen!
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@akbarr11_

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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.
ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUUH. Hallo kk ^_^
Menurut ku ya kk.. untuk di zenius terbaik deh buat jadi tentor kami para pejuang ptn, tapi aku sih lebih ke Usm PKN STAN kk, aku
giat banget belajar nyaa karna penjelasan dari tentor jelas, asik, baik penulisan, suara, pokook nya terbaik dehh. Apa lagi ad kyk
sesi motivasi gituu, sesuka hati buka kapan ajaa hehe. Baru kali ini bimble online serasa bimbel offline dan terjangkau juga biaya
nyaa. Saran aja buat zenius dibagian USM PKN STAN nya ditambah SKD nya juga kk, supaya lebih serius belajar nyaa, lebih real
gituu heheh, kalo tpa dan tbi aja itu udah biasa kk tinggal pemahaman lebih aja, kalo SKD kan luas tuh kk , jadi saran aku itu aja
kk. Makasih kk udahh ngebantu kami para pejuang ptn dan ptk. Terimakasih kk ilmu nyaaa bermanfaat bangeet, semangat buat kk"
zeniuss, sukses selalu, dan semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah kk lakukan . WASSALAMUALAIKUM
WAROHMATULLAHI WABAROKATUUH
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@samuelc190120

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

137 / 160

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.
Belajar lebih menyenangkan dan waktu belajar menjadi lebih fleksibel tapi saya kurang disiplin. Zenius sangat direkomendasikan
digunakan untuk belajar, tapi ketersediaan soal kurang memenuhi ekspetas saya. Rasa setelah mengerjakan utbk kurang puas
karena ketidakdisiplinan saya dan tak mampunya saya dalam mengatur waktu antara belajar utbk, tryout ,ujian sekolah，ujian
Nasional, dan ujian praktek.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

Q5 Sebutin Alamat Twitter kamu dong (Contoh : @GlennArdi, @SabdaPS, dll..)
@risqi_wong93

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@risqi_wong93

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas 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.
Serius, gue bener-bener beruntung bisa kenal Zenius! Gue ngerasain banget perbedaan gue yang belum kenal Zenius sama yang
sekarang perbedaanya jauh banget. Gue yang duluh yang mikir belajar untuk dapet nilai, dan cuman ngehafal doang totally berubah
setelah gue pertama kali nonton Zenius learning sampe abis, saat orang lain belum tau jurusan apa yg cocok buat mereka saat saat
itu gue udah tau gue mau milih jurusan apa dan dimana kampusnya, gue jadi berani ngambil resiko dan menilai gagal itu hal biasa.
Pas gue masuk 30% yang bisa ikut SNMPTN cuman gue di kelas itu (mungkin di sekolah :D) yang beranih milih kampus favorit,
yaitu ITB dan UGM bangga banget gue saat itu sama diri gue sendiri wkwwk setelah tercerahkan oleh bang sabda. gue juga
ngerasa efek positif belajar dengan konsep bukan sekedar hafalan. Intinya gue puas dan bahagia pake Zenius tapi sayang guenya
kurang disiplin jadi mensti nunggu taun depan deh buat keterima di kampus impian ITB. BIG THANKS UNTUK ZENIUS
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

Q6 Sebutin Alamat Instagram kamu dong! (Contoh : @zeniuseducation, @wilonaarieta, dll..)
@salsabil_756

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

Iya, pengguna produk

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..

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
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.
Sebenarnya aku itu suka banget pake zenius... Tapi sayang banget aku kenal zenius pas mepet2 mau utbk yang kedua... Rasanya
pengen bilang ke diri sendiri aku tu bodoh banget ngapa ngga pake zenius dari dulu
yang mana aku baru belajar beberapa
videonya aku udah ngeh... Beda banget zen sama tempat less aku yang ngajarin nya ngga pake konsep.. Yang mana cuman
bahas2 soal yang kita ngga tau konsep nya tu apa... Yang penting kalo soalnya gini ya cara ngerjainnya gini.... Kan bukan tipe aku
banget zen.. Kalo aku tipe nya nguasain konsep nah nanti kalopun soal itu beragam bentuknya aku bisa ngerjain karna aku paham
konsepnya... Ngrasa bodoh sampe inti sel ngapa ngga pake zenius dari dulu yang mana harganya tu pas banget sama kantong
aku....
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

3. Hmm.. antara mau dan
nggak

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

Respondent skipped this question
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
sebenarnya manfaatin waktu sebaiknya, apalagi udah punya gambaran target dan di bantu dari zenius belajar lu semakin semangat
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

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.
Ya seru aja.. bisa ngulang lagi pelajaran yang lupa. Dan yg ga kalah asik. Kita cuma beli voucher bisa akses sepuasnya. Mulai dari
sd sampai sbmptn. Ini sih keunggulannya menurut gua. Kadang kalau gua lg ga pakai. Bisa dipakai untuk adik" gua belajar. Jadi
ketagihan sih..
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

zenius
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Q22 Bagi lo yang udah pernah pake produk zenius,
seberapa 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 pake zenius pertama kali itu waktu sd kelas 6, persiapan buat un dan masuk smp. dulu aku pengen banget masuk smp yang
favorit didaerahku. sampe akhirnya aku lulus un dengan nilai baik dapet peringkat tinggi, dan aku berhasil masuk ke smp favorit.
trus aku pake lagii deh zenius kelas 12, sebenernya telat banget aku pakenya di bulan Maret klo gak salah. karena aku kurang bisa
mengatur waktuku makannya aku gak bisa maksimalin waktu belajarku.aku gagal sbmptn 2019 zen:(( tapii aku akan berusaha,
berjuang dan belajar lagi bareng zenius buat lolos seleksi mandiri tahun 2019 di upi. doain aku yaa zen!
makasih banget udah bikin aku ngerti konsep fisika yg selama ini jadi kelemahanku, juga trik trik cepat ngerjain soal hehe. aku juga
bakal suruh adikku untuk belajar pake zenius. i love you zen~
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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.
Buat saya cara-cara zenius itu mendasar dan mudah diterima otak dan penalaran kita. Kalian yg pas sekolah malas-malasan
belajar butuh banget belajar dari zenius buat tau dasar-dasar materi yg gak sempat di dapat di sekolah.
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna 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..

Respondent skipped this question

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

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

Biasa aja

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
sebenernya zenius udah kece parah, udah keren banget. tapi untuk orang seperti aku yang bad-management susah banget buat
bikin jadwal belajar, suka selalu keluar jadwal belajar. maafin aku ya zen belum bisa manfaatin kamu sebaik mungkin :")
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

Respondent skipped this question

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

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 make zenius buat tes simak UI sih, Dan sejauh ini, penjelasan tentornya mudah banget dipahami:))
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Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca-SBMPTN 2019
Q1 Untuk hasil pengumuman SBMPTN kali ini lo
keterima / nggak keterima

Nggak keterima :
(

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

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

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

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

Iya, pengguna produk
zenius

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

Kelas 12
SMA/SMK

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

Respondent skipped this question

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

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

Puas :)

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

4. Pengen rekomendasiin
dong

Q24 Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana. Gimana pengalaman lo belajar pake zenius?
Gimana rasanya setelah ngerjain UTBK 2019? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, dan semacamnya... Pokoknya ceritain hal seru yang menurut
lo menarik dari pengalaman lo sebagai pemakai zenius deh! *)Bagi yang bukan pengguna produk zenius, bisa
langsung submit tanpa perlu mengisi pertanyaan ini.
Mantap, belajar h-1 ulangan juga bisa, tapi kurang efektif sih. Tapi overall mantap sangat, materinya ga disingkat-singkat, lengkap,
dll. Pokoknya mantap deh
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