
Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Elen Saharina

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

Respondent skipped this question

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

@elenshrn_

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

Respondent skipped this question

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

elenshrn@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 SUMBER

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknologi Industri Pertanian - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 1:42:28 PMFriday, March 22, 2019 1:42:28 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 1:45:13 PMFriday, March 22, 2019 1:45:13 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:4500:02:45
IP Address:IP Address:   36.72.82.9236.72.82.92

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar sama zenius itu asyikk, paham banget, mudah diingat, ketagian hehe
Pokoknya makasih ya zen!!! Sukses selalu Zenius!!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Hesti Nawang Wulan R

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

Respondent skipped this question

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

@hesti.nwr

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

Respondent skipped this question

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

hestinawang2@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Ngawi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FMIPA IPB - Meteorologi Terapan

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

Pilihan Kedua

#2#2
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 1:40:31 PMFriday, March 22, 2019 1:40:31 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 1:48:22 PMFriday, March 22, 2019 1:48:22 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:5100:07:51
IP Address:IP Address:   182.1.96.231182.1.96.231

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama kenal zenius itu dari google. Waktu itu aku lagi nyari solusi buat masalah belajar aku karena pas kelas 11 aku sibuk terus 
di organisasi. Entah bagaimana bisa ketemu zenius wkwk mungkin berjodoh. Terus aku patungan sama temen temen ber 5 beli 
produk zenius xpedia. Alhamdulillah semangat belajarku meningkat. Terimakasih zen udah jadi jodoh terbaikku hehe ❤️
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

ALIFE ZINEDINE RIZA

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

@zinedineremaste

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

@zinedinriza

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

https://www.facebook.com/happyzpirit

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

zinedin505@gmail.com

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

SMKN 1 BLITAR

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu dan Komputer - Universitas Jember

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

Pilihan
Pertama

#3#3
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 1:46:00 PMFriday, March 22, 2019 1:46:00 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 1:48:32 PMFriday, March 22, 2019 1:48:32 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:3200:02:32
IP Address:IP Address:   110.137.179.44110.137.179.44

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kakak kelas, jumlah keterima gimana, tanya temen ada yang milih sama apa enggak, gak jaim
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Haikal Primawangsa Taslim

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

Ga ada

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

@haikal.taslim

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

Respondent skipped this question

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

haikaltaslim1@gmail.com

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

SMA negeri 3 Kendari

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Sipil - Universitas Haluoleo

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

Pilihan
Pertama

#4#4
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 1:50:06 PMFriday, March 22, 2019 1:50:06 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 1:53:30 PMFriday, March 22, 2019 1:53:30 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:2400:03:24
IP Address:IP Address:   114.125.215.196114.125.215.196

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gila banget sih  zenius.  Awalnya ya.  Gw ga bisa sama sekali kimia.   Tp make zenius.  Usah lewat Tuh kimia..     Sampai sekarang
jg masih dipake.  Bahkan kalau kuliah jg.  Mau pake terus nih zenius. Makasih zen
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Najma Fadhia

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

@najmfadhia

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

@najma.fdh

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

https://m.facebook.com/najmafadhia

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

najmafadh1@gmail.com

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

SMAN 1 Purwokerto

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Industri - Institut Teknologi Bandung (Kampus Jatinangor)

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

Pilihan
Pertama

#5#5
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 1:56:06 PMFriday, March 22, 2019 1:56:06 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:00:53 PMFriday, March 22, 2019 2:00:53 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:4700:04:47
IP Address:IP Address:   116.206.40.64116.206.40.64

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Asik belajar pake zenius, bukan cuman ngasih tau rumus tapi bener2 diajarin dari dasar yang bahkan ga diajarin di sekolah, bener2 
dasar dari dasar deh pokoknya. Tentornya juga asik ngajarnya pake bahasa sehari2 jadi kayak berasa lagi diajarin temen hehe. 
Top deh buat zenius walaupun cuman pake beberapa bulan.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Namira Fathya Salsabila

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

@namirafs

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

@namirafthy

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

Respondent skipped this question

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

namirafathyaa@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Tanah Grogot

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat

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

Pilihan
Pertama

#6#6
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:00:48 PMFriday, March 22, 2019 2:00:48 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:03:56 PMFriday, March 22, 2019 2:03:56 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:0800:03:08
IP Address:IP Address:   61.5.111.23361.5.111.233

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gabisa diungkapin dengan kata-kata, akhirnya setelah selama ini berjuang begadang cuma ditemani zenius, sekarang memperoleh 
hal yang tidak terduga-duga. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat zenius dan zenius semakin hebat lagi kedepannya
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nella Mellinia

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

@honeylemongrass

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

-

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

-

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

mellinianella@gmail.com

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

SMA 1 Magelang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Bisnis Managemen - Instiut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#7#7
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:04:35 PMFriday, March 22, 2019 2:04:35 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:07:38 PMFriday, March 22, 2019 2:07:38 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:0300:03:03
IP Address:IP Address:   36.81.38.23436.81.38.234

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Seru sekali,  metode nalar nya kena banget!  Diajain konsep nya jadi bisa kreatif mau gimana pun soalnya di variasiin!  Apalagi 
matematika dasar, ekonominya mantap!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rifqii Daiatul Firdaus

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

Respondent skipped this question

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

@rifqiifrds

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

Respondent skipped this question

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

rifqiifrds@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Keperawatan

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

Pilihan
Pertama

#8#8
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:05:04 PMFriday, March 22, 2019 2:05:04 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:16:34 PMFriday, March 22, 2019 2:16:34 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:3000:11:30
IP Address:IP Address:   36.71.235.18536.71.235.185

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SD

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku make zenius udah dari sd, udah lama bangett. Trus smpnya aku masuk pesantren buat belajar agama,  dan pesatrenya itu 
yang ga ada pelajaran formalnya. Nahh,  waktu aku kelas 9,  aku mutusin keluar karna mau nerusin sma di negeri dan akhirnya aku 
masuk ke sekolah kesetaraan (pkbm),  secara kan aku udah hmpir 3 tahun ga pernah belajar yang kyk mtk,  bio,  dllnya.  Akhirnya 
di sela sela belajar di pkbm aku buka zenius setiap harii smp aku un dan bisa masuk sma yang aku mau.  Dan di sma juga aku 
harus ngejar ketertinggalan aku,  dan harus nyamain kemampuan
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dharma Prasetya P

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

Respondent skipped this question

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

@moses.dp

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

Respondent skipped this question

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

ltgdharma8@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Cibinong

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#9#9
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:13:05 PMFriday, March 22, 2019 2:13:05 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:16:34 PMFriday, March 22, 2019 2:16:34 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:2900:03:29
IP Address:IP Address:   140.213.38.42140.213.38.42

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Make zen enak belajarnya penjelasannya juga enak soalnya apa yg gk ada di buku kadang gw nemunya di zen. Tapi satu hal yang 
agak kurang menurut gw di soal-soal latihan permaterinya masih terlalu mudah. Mungkin bisa dibuat lebih banyak lagi yg 
tingkatannya lebih sulit biar bisa lebih dalem lagi buat ngedalemin satu materi.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Evie Rosydayanti

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

Respondent skipped this question

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

@evy_yy

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

Respondent skipped this question

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

evieyanti31@gmail.com

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

MAN 2 Mataram

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Manajemen- Universitas Mataram

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

Pilihan
Pertama

#10#10
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:11:40 PMFriday, March 22, 2019 2:11:40 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:17:41 PMFriday, March 22, 2019 2:17:41 PM
Time Spent:Time Spent:   00:06:0100:06:01
IP Address:IP Address:   203.78.121.35203.78.121.35

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

pertama, aku bukan tipe org yang tertarik sama yg namanya bimbel online. karena aku benci disaat aku pengen belajar eh dapet 
notip dr wa trs gajadi belajar. jadi aku anti bangt sama bimbel online. tapi sekarang aku rada nyesel krna ga gabung zenius dr awal. 
krna konsep zenius beda bangt dr semua bimbel online yg aku tau. dan sebenernya aku gabung di zenius atas paksaan temen aku, 
hasutan temen aku :" dan akhirnya aku kehasut dan minta ortu buat bayarin trs aku daftar deh, mana daftar nya disekolah, pas lagi 
simulasi pula :" zen emng terbaik deh pokoknya. sekarang aku malah nyesel krna ga gabung dr awal. terus yg bikin aku seneng, 
aku bisa bantu temen2 aku dan ubah pemahaman mereka walau ga banyak. dan itu berkat zenius. aku cuma senyum pas liat soal 
mtk. gumawo, syukron, tengkyu, xie xie buat zen /kasih emot lope
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Jiya Ulhaq

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

@jhaqq

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

@julhaqq

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

Respondent skipped this question

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

jiyapro@yahoo.com

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

SMA Negeri 2 Cibinong

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Geologi - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#11#11
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:15:39 PMFriday, March 22, 2019 2:15:39 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:18:08 PMFriday, March 22, 2019 2:18:08 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:2900:02:29
IP Address:IP Address:   114.124.140.218114.124.140.218

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

21 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Mantap Banget, Belajar betul betul dari Konsep yang bisa bikin ngelekat banget di Otak
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ardy Huang

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

@Obrolinaja

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

@ArdyHuang

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

Respondent skipped this question

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

ardyhuang12b@gmail.com

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

SMA Negeri 7 Bogor

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#12#12
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:18:06 PMFriday, March 22, 2019 2:18:06 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:23:39 PMFriday, March 22, 2019 2:23:39 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:3300:05:33
IP Address:IP Address:   120.188.34.169120.188.34.169

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius ngebantu bngt soal konsep
Jadi lebih mantep soal pemahaman konsep..
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Alya rahmadani

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

-

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

@alyarhmdnii

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

Respondent skipped this question

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

Alyarahmadaniiiii17@gmail.com

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

Sma patra mandiri 01 palembang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

fakultas kedokteran-universitas indonesia

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

Pilihan
Pertama

#13#13
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:22:12 PMFriday, March 22, 2019 2:22:12 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:25:31 PMFriday, March 22, 2019 2:25:31 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:1900:03:19
IP Address:IP Address:   140.213.71.200140.213.71.200

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya muak sama pelajaran eksak , tapi semenjak kenal zenius , aku jadi ketagihan belajar dan akhirnya tembus snmptn2019 
dong! Thanks zen .  jujur gue gaktau harus bilang apa :") terharu
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pandan Arum Rudatiningtyas

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

Respondent skipped this question

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

@pandanarumr

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

Respondent skipped this question

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

pandanarum045@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Ambarawa

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sastra Inggris - Universitas Diponegoro

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

Pilihan
Pertama

#14#14
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:37:03 PMFriday, March 22, 2019 2:37:03 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:42:09 PMFriday, March 22, 2019 2:42:09 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:0600:05:06
IP Address:IP Address:   115.178.234.161115.178.234.161

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku suka sih sama cara ngajarnya zenius karena rinci dan menyenangkan. Apalagi blog-nya zenius bener2 membantu sii dan 
bermanfaat banget buat dibaca2 terutama topik tentang snmptn sbmptn pembahasan soal hots dan juga dunia perkuliahan. Dan 
satu lagi, zenius itu gak pelit! Aku bisa download-in soal2 un dan sbmptn di sana. Thank u zen :)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Inneke dhea fanny

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

-

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

@innekedheafanny13_

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

-

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

Innekedheafanny@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 RAMBAH

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Seni Rupa dan Desain - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#15#15
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:44:32 PMFriday, March 22, 2019 2:44:32 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 2:52:56 PMFriday, March 22, 2019 2:52:56 PM
Time Spent:Time Spent:   00:08:2400:08:24
IP Address:IP Address:   182.1.11.6182.1.11.6

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pake Zenius itu bagi aku sebuah pemgalaman yang berharga. Materi yang dijelaskan sama guru di sekolah, jujur bikin ngantuk dan 
hanya mentargetkan nilai nilai dan nilai. Di zenius, merasa pikiran aku berkembang. Aku tahu hal hal dasar yang belom aku temui 
di sekolah. Jadi pas aku ngerjain soal di sekolah, karna sudah paham konsep, jadi aku ngerti ngerjainnya dan gak gampang lupa. 
Tambah lagi aku yang anak ipa ini mau lintas jurusan ke SOSHUM:( bingung mulai darimana belajarnya. Tapi berkat Zenius, materi 
IPS jadi lebih gampang aku cerna:) banyak deh kenangan dan ilmu yang berharga aku dapat dari kamu. Iya kamu. Zenius:) sukses 
terus ya zen, dalam mensuksesan pendidikan di indonesia kita tercinta ini:)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Amira Rachmatillah

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

@miamiaw77

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

@amrcht

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

https://m.facebook.com/kwalsky98?ref=bookmarks

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

amiracht7@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Malang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#16#16
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:03:14 PMFriday, March 22, 2019 3:03:14 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:08:30 PMFriday, March 22, 2019 3:08:30 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:1600:05:16
IP Address:IP Address:   180.247.203.170180.247.203.170

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

31 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ngebantu banget karena pelajaran SMA tu klo gangerti asal rumus bakal puyeng, menurutku sih
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Widari Kusuma

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

@widarism

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

@widarism

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

Respondent skipped this question

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

widarism@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cluring

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

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

Pilihan
Pertama

#17#17
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 2:59:17 PMFriday, March 22, 2019 2:59:17 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:13:09 PMFriday, March 22, 2019 3:13:09 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:5200:13:52
IP Address:IP Address:   180.246.186.7180.246.186.7

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku tau zenius dari kakel aku terus aku ngefollow ig zen dan cari tahu tentang zenius di ig,twitter, sama beberapa webnya. 
Awalnya masih ragu mau makek zenius tapi setelah aku liat testinya banyak yg bilang kalau belajar di zenius itu pake konsep. Nah 
woy di sinilah aku merasa zen adalah yang aku butuhin. Aku gapernah tau rasanya bimbel2 kayak G*, Prim*g***, dll tapi aku tahu 
itu bukan yang aku butuhin. Dan setelah liat blog2 zen tentang cara belajar, dll aku gabisa ngapa2in selain ngangguk setuju. Dan 
aku akhirnya makek zen dan wow ternyata emang bener diajarin dasarnya bangett. Aku makin suka belajar mtk sama bio yang dulu 
aku gasuka banget soalnya bio itu kayak cuma ngafal doang. Tapi zen beda, worth it bangett buat pelajar yang mau bener2 ngerti
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Afifah Fadhilah

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

@fadhirron

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

Ga ada

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

https://m.facebook.com/afifah.nagato

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

afifah.fadhilah13@gmail.com

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

SMA PGII 1 Bandung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Bahasa - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#18#18
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:15:26 PMFriday, March 22, 2019 3:15:26 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:19:50 PMFriday, March 22, 2019 3:19:50 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:2400:04:24
IP Address:IP Address:   36.71.232.11436.71.232.114

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Isnaini Bariza

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

Respondent skipped this question

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

@isnainibariza@

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

https://m.facebook.com/bariza.isnaini

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

isnainibariza16@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Malang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#19#19
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:31:00 PMFriday, March 22, 2019 3:31:00 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:35:51 PMFriday, March 22, 2019 3:35:51 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:5100:04:51
IP Address:IP Address:   158.140.163.42158.140.163.42

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

ngebantu bangett:( gak nyesel belajar siang malam bareng zenius biar nilainya bagus. Makasii zeniusss
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ranita Rahmadewi

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

Respondent skipped this question

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

@ranitard_

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

Respondent skipped this question

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

Ranitarahmadewi1234@gmail.com

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

SMA Negeri 7 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas MIPA - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#20#20
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:31:43 PMFriday, March 22, 2019 3:31:43 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:36:48 PMFriday, March 22, 2019 3:36:48 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:0500:05:05
IP Address:IP Address:   140.213.58.46140.213.58.46

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar di zenius asik banget! Aku bisa dengerin materi2 yang aku butuhin, sambil catet di buku, bisa latihan soal soal juga dari 
zenius! Ikut banyaaak tryout juga dari zenius, pokoknya mantaap jiwaa, terimakasih zenius! :)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fazry Nazly Hermawan

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

@fazryhermawan

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

@fazryhrmwn

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

Fazry Nazly Hermawan

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

Fazrynazly@gmail.com

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

SMA N 4 Medan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi industri - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#21#21
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:31:48 PMFriday, March 22, 2019 3:31:48 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:37:25 PMFriday, March 22, 2019 3:37:25 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:3700:05:37
IP Address:IP Address:   203.78.116.112203.78.116.112

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Wah zen gilss sih. Lo ngebantu bgt buat belajar gua. Seriusan nihh gua make zenius dri kakak gua, dia bilang zenius itu ngajarin 
konsep bgt, dan dia blg banyak bgt yg berubah mindsetnya waktu belajar sama lo zen. Sekarang dia di STAN hehe. Awalnya ya 
gua ngerasa biasa aja sih, tapi seriusan zenn gua dapet bgt sense nya pas belajar fisika sama biologi. Dulu gua biologi selalu 
nganggep itu hapalan, jd ngerasa bosenin dan bakal cepet lupa. Tapi begitu gua nonton zenius wagelaseh, keren bgt konsepnya. 
Pas ngebuka SNMPTN hari ini sumpah gua gak nyangka keterima di pilihan pertama gua FTI ITB. Gua mau ngucapin terima kasih 
buat lo yg udh mendampingi gua belajar walaupun cuma setahun ya krna gua makenya pas kelas 12. Gua nyaranin bgt zenius buat 
adek adek kls 10 dan 11 nihhh
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nadhifa salsabillah riyadi

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

-

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

@ndfslsblh

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

-

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

Nadifha22@gmail.com

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

SMA Negeri 3 Kota Kupang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas psikologi Universitas Malang

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

Pilihan Kedua

#22#22
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:36:09 PMFriday, March 22, 2019 3:36:09 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:40:24 PMFriday, March 22, 2019 3:40:24 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:1500:04:15
IP Address:IP Address:   36.75.227.8836.75.227.88

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

43 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya kenal zen dari ig sih, terus dulu ingat banget ga bisa sama sekali kimia, hopeless banget sm nilai rapot , trs pas belajar dr 
zenius, azikkk bangetttt! Dari yang nol banget sm kimia sampe alhamdulillah bisa ikutan lomba2 berbau kimia hehe:)) oyaa karena 
zen nilai mapel lain juga tinggi kayak mat peminatan. Makasih zen! Senang mengenalmu di masa SMA ku�
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

RIZKI AMELIA

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

@rzkameliaa

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

@wolff.erine

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

https://m.facebook.com/rizki.amelia.31?ref=bookmarks

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

wolfferine14@gmail.com

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

SMA Negeri 103 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Hukum - Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#23#23
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:31:53 PMFriday, March 22, 2019 3:31:53 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:41:18 PMFriday, March 22, 2019 3:41:18 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:2500:09:25
IP Address:IP Address:   120.188.33.39120.188.33.39

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku pake zenius sejak kelas 11,setiap mau ulangan aku selalu ngeprint soal soal di zenius sampe abang fotocopy nya apal 
hahaha.Penjelasan di Zenius gampang di inget terus materinya LENGKAP PAKE BANGET . Soal soal latihannya juga banyakk 
bangett!!!. Dan pastinya soal soal di zenius HOTS jadi kita terbiasa ngerjain soal yang levelnya tinggi. Dan alhamdulillah nilai ku 
terus meningkat sampe semester 5. Alhamdulillah aku keterima di FH UB lewat snm!! Terimakasih zeniusss
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Adelina Rabhita Fadilah

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

Respondent skipped this question

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

@adelinarabhita

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

Respondent skipped this question

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

adelinarabhita@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Palembang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya ( Sastra Prancis ) — Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#24#24
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:31:19 PMFriday, March 22, 2019 3:31:19 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:43:01 PMFriday, March 22, 2019 3:43:01 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:4200:11:42
IP Address:IP Address:   158.140.165.57158.140.165.57

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi aku ini dari IPA sebenernya, tapi kepengen ambil sastra. pas tau 2019 udah ga ada lagi IPC jadi akhirnya aku mutusin buat 
ambil soshum, bener-bener mulai dari awal belajar IPS untuk sbmptn. karena bingung mau belajar darimana aku kepoin deh 
tentang zenius. menurut aku zenius bener2 bantu aku belajar materi ips dari awal, dan belajar juga jadi ngga monoton  belajar untuk
persiapan SBMPTN, juga buat belajar materi USBN karena masih bisa akses pelajaran IPA juga, pokoknya gak nyesel deh pake 
zenius.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Putri Dwi Amanda

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

-

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

@putdwamanda

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

-

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

putridwiamanda@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Kalianda

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Arsitektur - Institut Teknologi Sumatera

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

Pilihan Kedua

#25#25
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:22:26 PMFriday, March 22, 2019 3:22:26 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:47:48 PMFriday, March 22, 2019 3:47:48 PM
Time Spent:Time Spent:   00:25:2200:25:22
IP Address:IP Address:   140.213.71.121140.213.71.121

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Well, aku akan ceritain kisah aku dengan Zenius *ciailaahh hahahhaa* jujur, awalnya aku gak percaya sama situs belajar online. 
Aku mikirnya udah negatif aja kalo mereka cmn cari keuntungan (jangan ditiru ini, gak baik) nah semenjak naik kelas 12, aku tau 
bakal padet banget ini jadwal ku. Mulai dari tugas sekolah, bimbel (diadakan sekolah dgn persetujuan ortu) berbagai ujian, belum 
lagi hal-hal lainnya (kalo disebutin banyak soalnya). Aku sih mikirnya gini, kapan ada waktu buat ngulas pelajaran kalo jadwal 
sendiri aja padet. Ditambah lagi, setiap hari aku pasti pulang sore, capek banget kalo aku musti lanjutin bimbel diluar kan? Udah 
nilai pas-pasan, bimbel rasanya kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, percuma dong? Terus aku gimana siasatinnya? 
Serius aku udah pusing kalo mikirin itu, nah kebetulan aku ada kawan yang pinter nyaranin aku pake Zenius Education. Kata dia 
Zenius itu ngebantu banget buat pahamin materi. Dari situlah aku tertarik buat pake Zenius (padahal udah tau dari lama). Anak 
pinter aja pake Zenius, kalo gitu aku juga lah biar ketular pinternya hehehe. Nah, akupun langsung beli Zenius Xpedia (pake uang 
tabungan ). Pertama dateng langsung aku unboxing dan aku setel kasetnya. Eh pas aku setel, lumayan juga lah bisa bantu aku, 
jadi aku gak perlu pulang magrib buat bimbel di luar. Setelah pake Zenius beneran deh kerasa bedanya. Aku gampang banget 
paham materinya (apalagi fisika) sampe-sampe milih peminatan unbk fisika karena Zenius buat aku suka fisika �. Pokoknya, aku 
seneng banget pake Zenius! Nilai ku yang pas pasan saat kelas 11 jadi naik sekarang . Eh ya, tapi ada syaratnya kalo mau 
begitu. Rajin-rajin pantengin Zenius, dan rajin juga buat kerjain latihan soalnya, kenapa? Ya kalo lu males mah, buat apa tong? Gak 
ada yang instan di dunia ini kecuali mi instan hehe. 
Sekian ceritaku dengan Zenius (eyak hahaha) maaf ini panjang banget hehe, sangking senengnya bisa isi testimoni lol hahaha
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Agil Agustin

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

@faIamo

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

@agil.agustin

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

tidak punya.

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

agilagustin@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Jember

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Ilmu Keperawatan - Universitas Jember

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

Pilihan
Pertama

#26#26
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:39:29 PMFriday, March 22, 2019 3:39:29 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:48:35 PMFriday, March 22, 2019 3:48:35 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:0600:09:06
IP Address:IP Address:   36.80.64.9336.80.64.93

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dulu pas di kelas susah banget nerima pelajaran soalnya enggak maksimal. Penyampaian materi pun kurang efektif. Akhirnya 
daftar zenius soalnya abis liat testi orang-orang yang katanya zen itu mantep banget. Pas kelas 11, sebelum pakai zen, belajarnya 
enggak maksimal dan masih banyak materi yang kurang paham. Padahal udah deket sama UKK. Alhasil? Ranking anjlok. Paralel di
nomor 100an. Kelas 12, pakai zen, belajarnya efektif banget terus cara penyampaian kakak-kakak mudah dipahami. Belajar rajin 
ditemenin zenius, hasilnya aku rank 13 paralel. Enggak masuk top 5 sih tapi tetep bangga! Makasih zen atas ilmunya.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Harun AlFauzan Nasution

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

-

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

@harunasution

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

-

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

harunalfauzan@gmail.com

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

MAN 2 Model Medan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Universitas Sumatera Utara

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

Pilihan
Pertama

#27#27
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:47:46 PMFriday, March 22, 2019 3:47:46 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:49:13 PMFriday, March 22, 2019 3:49:13 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:2700:01:27
IP Address:IP Address:   203.78.120.16203.78.120.16

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

zenius keren dah, belajar pake konsep banget!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sabrina Aida Ranti

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

@fakesabrian

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

@fakesabrian

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

Gapunya:))

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

sabrinaar73@gmail.com

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

SMAN 1 Cicalengka

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Ilmu Peternakan - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#28#28
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:45:23 PMFriday, March 22, 2019 3:45:23 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:53:55 PMFriday, March 22, 2019 3:53:55 PM
Time Spent:Time Spent:   00:08:3200:08:32
IP Address:IP Address:   182.0.168.151182.0.168.151

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

KENAPA AKU GA PAKE ZENIUS DARI DULU YA TUHAN  Sayang banget sama tutor tutornya  Aku anak ipa tapi 
selalu ngerasa gagal jadi anak ipa. guru aku selalu ngejelasin panjang lebar didepan kelas, aku ngapain coba? Tidur  aku ga 
ngerti mereka ngomong apa  aku ga suka belajar, tapi ketemu zenius, kok belajar jadi semenyenangkan itu  bikin ketagihan 
karena tutornya juga pasti ngasih tau benefit kita belajar materi ini itu buat apa, ngajarnya enak banget dah kenapa guru guruku 
gabisa kayak tutor tutor zenius ini  video pembahasan cuma lima menit tapi masih hafal sampe sekarang   ga paham lagi 
cinta banget sama zenius ����
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Auliya Shidqiya

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

-

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

@auliyashidqiyaa

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

-

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

auliyashidqiyaa@gmail.com

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

SMAN 25 BANDUNG

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas perikanan dan ilmu kelautan - universitas diponegoro

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

Pilihan Kedua

#29#29
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:33:53 PMFriday, March 22, 2019 3:33:53 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 3:55:25 PMFriday, March 22, 2019 3:55:25 PM
Time Spent:Time Spent:   00:21:3200:21:32
IP Address:IP Address:   111.95.66.59111.95.66.59

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

ALHAMDULILLAH. Sempet kenal zenius dari kelas 11. Awal pakai zenius itu pas lagi nyari tempat les online yang enakeun 
penyampaiannya. Dan rekomendasi terbesar ya ke zenius. Pas pertama kali pake, oh kayak gini yah. Biasa ajaa ah. Cuma tulisan 
doang, tapi pas merhatiin trs, gilaa bahasanya gampang bgt diserap. Komunikatif bgt. Ga kaku gituu. Trs ilustrasinya bisa dipahami 
dan agak sedikit ngakak gitu liat gambaran tutor bio yg gamirip sama aslinya. Hehehe.  Maap kak  Dari situ mulai ketagihan. Tiap 
ulangan, tiap ada materi baru, atau tugas nyari soal sm pembahasan pasti lgsg lari ke zenius. Alhamdulillah semenjak pake zenius, 
rata-rata aku naikk terus. Walaupun bukan juara kelas, seenggaknya paham konsep yg dijelasin itu suatu kebahagiaan tersendiri. 
Terus apalagi yahh. Oiya, prediksi soal un zenius mantap banget. Hampir mirip sama soal pas lg gladibersih unbk. Trs setipee pula. 
Kayaknya kuliah gue bakal pake zenius lagi deh. Hehehe. Makasih zen, udh jadi temen setia belajar gue!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Dian Retno Anggraini

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

-

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

dianretnoangraini

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

-

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

dianretnoanggrainiii@gmail.com

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

SMA Negeri 17 Makassar

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#30#30
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 3:46:22 PMFriday, March 22, 2019 3:46:22 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:03:46 PMFriday, March 22, 2019 4:03:46 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:2400:17:24
IP Address:IP Address:   114.125.171.187114.125.171.187

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Bagi saya sendiri zenius itu ibarat asupan oksigen. Kalau nggak ada asupan oksigen yang cukup  tentu proses respirasi terganggu 
sehingga menimbulkan sesak napas, dll. Zenius menjadi tempat bagi saya mencurahkan ketidaktahuan dan menjadi guru kedua. 
Jadi saat kurang mengerti dari penjelasan guru di sekolah biasanya plg sekolah sy mencoba membuka zenius untuk mencari materi
yang kurang saya pahami.  Alhasil berkat penjelasan dari tentor zenius saya menjadi paham dengan metode pengajarannya yang 
mengajarkan melalui konsep. Thanks zenius!!!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

M. Fauzan

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

Respondent skipped this question

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

@fauzaan_m

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

Respondent skipped this question

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

fauzaan0204@gmail.com

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

SMA NEGERI 2 KEBUMEN

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Mesin - UB

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

Pilihan
Pertama

#31#31
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:09:07 PMFriday, March 22, 2019 4:09:07 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:13:37 PMFriday, March 22, 2019 4:13:37 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:3000:04:30
IP Address:IP Address:   114.142.169.16114.142.169.16

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius Jozz pokoknyaa ...
Nilai langsung nglunjak 
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Riky Martin

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

-

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

@martinriky

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

-

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

martinganteng11d@gmail.com

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

SMA Marsudirini Bekasi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#32#32
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:07:32 PMFriday, March 22, 2019 4:07:32 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:15:26 PMFriday, March 22, 2019 4:15:26 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:5400:07:54
IP Address:IP Address:   125.160.112.194125.160.112.194
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pertama kali nemu Zenius di instagram merasa tertarik karena kontennya keren-keren, terus ngeliat cara belajarnya idaman banget 
deh mulai dari konsep dasar makanya jatuh cinta. Kalau buat bantu SNMPTN sih zenius kurang berpengaruh buatku, cuma kalau 
buat bantu belajar, Zenius bener-bener keren banget! Thumbs up deh buat Zenius!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lintang A Pramesti

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

@LintangAPramest

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

@lintangapramesti

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

http://www.facebook.com/lintangapramesti

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

lintangapramesti@gmail.com

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

SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) - Institut Teknologi Bandungi

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

Pilihan
Pertama

#33#33
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:08:32 PMFriday, March 22, 2019 4:08:32 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:15:36 PMFriday, March 22, 2019 4:15:36 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:0400:07:04
IP Address:IP Address:   182.1.91.244182.1.91.244
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

aku anak olim yang ngeskip sekolah hampir setahun lebih buat ngikutin OSN, ikutan di mapel yg sama sekali ngga kepake buat UN 
dan SBMPTN. Indeks sekolahku juga ga begitu excellent sampai bisa masuk snm berbondong2 karena sekolah baru. 

So, buat pertahanin nilai aku pakai zenius buat belajar secara KONSEP, jadi soal ujian mau dibalik gimanapun tetep bisa dilogikain! 
Khususnya buat pelajaran mafikibi aku jadi bisa banget bikin peta konsep yang simpel dan gampang dipahamin. Belajar nurunin 
rumus, belajar nggak menghafal (even biology, bisa ditelusuri jalan ceritanya). 

Akhirnya bisa babat habis semua nilai rapor diatas 9, bahkan fisika dan math nyentuh 98 apa 99 gitu buat semester 5. Aku jadi 
siswa pertama yang jebol ke SAPPK dari sekolahku yang baruuu banget dan belom ada kakel yg lolos kesana. Sempet pesimis 
karena tahun lalu DIY samasekali ga ada yg masuk SAPPK lewat snm. But zen, you were beside me went through all this. Love!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mohammad Adjie Ilham Ramadhan

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

@adjiermdhn

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

@adjieramadhan

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

Respondent skipped this question

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

adjieramadhan7@gmail.com

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

SMA Negeri 9 Surabaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Sipil - Institut Teknologi 10 November

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

Pilihan
Pertama

#34#34
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:16:13 PMFriday, March 22, 2019 4:16:13 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:20:21 PMFriday, March 22, 2019 4:20:21 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:0800:04:08
IP Address:IP Address:   182.1.127.70182.1.127.70
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi sebenernya tuh aku ga terlalu berharap sama snmptn, sekalipun nilai ku tinggi alumni untuk masuk ITS tu cuman satu itu pun 
tahun lalu, sebenrnya cita cita gw mau masuk FTSL ITB, di Zenius ini gw seneng banget karena belajarnya pakek konsep zen! 
Makasih zen
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Suci anggaraeni utami

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

@Chiciniee

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

@chicianggrn_

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

Respondent skipped this question

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

Chicianggaraeni@gmail.com

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

Sma negeri 1 pamekasan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Manajemen - unair

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

Pilihan
Pertama

#35#35
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:34:51 PMFriday, March 22, 2019 4:34:51 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:37:19 PMFriday, March 22, 2019 4:37:19 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:2800:02:28
IP Address:IP Address:   61.5.53.24361.5.53.243
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku anak ipa yang gatau sama sekali soal pelajaran anak ips.. gegara zenius jadi ketagihan buat belajar sejarah + ekonomi!!! Luvvv
parahh lahh buat zeniussss!! Makasihh sudah menjadi teman begadang selama inii :)))
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Yazzaka Arifah Mayasari

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

@glumiemie

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

@yazzakaarifah

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

Respondent skipped this question

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

yazzakamayasari@gmail.com

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

SAMA Negeri 8 Kediri

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Jember

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

Pilihan
Pertama

#36#36
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:39:08 PMFriday, March 22, 2019 4:39:08 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:42:03 PMFriday, March 22, 2019 4:42:03 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:5500:02:55
IP Address:IP Address:   120.188.77.220120.188.77.220
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Seru banget sih belajar paket Zenius apalagi sekarang udah ada aplikasinya
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rifka Rahayi Agustiana

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

Respondent skipped this question

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

@rifkara_

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

Respondent skipped this question

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

Rifkarahayu@yahoo.com

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

SMA Negeri 1 Tasikmalaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Mipa - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#37#37
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:48:22 PMFriday, March 22, 2019 4:48:22 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:50:39 PMFriday, March 22, 2019 4:50:39 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:1700:02:17
IP Address:IP Address:   180.245.219.88180.245.219.88

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Sintawati Cancer

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

@Itsintarossi

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

@sintaaentertain

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

Sinta08383/

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

Sintawaca2301@gmail.com

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

SMA 6 Surabaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR

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

Pilihan
Pertama

#38#38
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:53:24 PMFriday, March 22, 2019 4:53:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 4:57:49 PMFriday, March 22, 2019 4:57:49 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:2500:04:25
IP Address:IP Address:   115.178.251.133115.178.251.133

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kritik Dan saran saya adalah tambahkan soal politeknik kesehatan, atau poltek lainnya. Terimakasih.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rindi Anti Nur Fadilah

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

-

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

@rindianti_nf

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

-

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

rindifadillah1905@gmail.com

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

SMA Negeri 23 Bandung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Manajemen - Institut Pertanian Bogor

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

Pilihan
Pertama

#39#39
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:57:04 PMFriday, March 22, 2019 4:57:04 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:07:03 PMFriday, March 22, 2019 5:07:03 PM
Time Spent:Time Spent:   00:09:5900:09:59
IP Address:IP Address:   120.188.65.23120.188.65.23

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

belajar di zenius itu ngaruh banget. aku diajarin dari dasar nya banget, dan itu nempel banget tanpa harus ribet ngafalin rumus 
karna bang sabda selau bilang jangan pernah ngafalin rumus. aku bisa ngerti mekanika dalam sehari itu keajaiban dan cuma bisa 
aku dapetin di zenius. pokonya pake zenius ngaruh banget buat aku ngulang lagi materi dari kelas 10. nyesel kenapa aku ga 
ketemu zenius dari dulu
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Shinta Furry A.

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

Respondent skipped this question

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

@sifurrr

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

Respondent skipped this question

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

shintaafurry@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Tenggarong, Kalimantan Timur

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Gizi - Universitas Islam Negeri Walisongo

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

Pilihan
Pertama

#40#40
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:07:48 PMFriday, March 22, 2019 5:07:48 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:10:00 PMFriday, March 22, 2019 5:10:00 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:1200:02:12
IP Address:IP Address:   180.248.84.223180.248.84.223

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Yasyfa Nur Hidayat

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

@yasyfanh_

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

@yasyfanh

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

Respondent skipped this question

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

yasyfa.nh11@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cicalengka

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan Kedua

#41#41
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:56:33 PMFriday, March 22, 2019 4:56:33 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:10:24 PMFriday, March 22, 2019 5:10:24 PM
Time Spent:Time Spent:   00:13:5100:13:51
IP Address:IP Address:   115.178.219.133115.178.219.133

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pokoknya pake zenius itu joss markojos banget lah. penjelasan yang disampein tutor-tutornya sangat mudah dipahami dan nempel 
di otaknya lama, karena zenius selalu menekankan sistem belajar yang berkelanjutan dan selalu nyuruh kita buat sambungin sama 
kejadian real nya di alam. Jadi materi-materi pelajaran jadi mudah kebayang dan mudah dipahami. Thanks a lot, Zenius Education.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

MUHAMMAD ILHAM NUR KARIM

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

@ilham_nur_karim

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

@m.ilham.nk_

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

https://m.facebook.com/m.ilham.n.karim

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

ilhamkarim24@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Krian

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains -Institut Teknologi Sepuluh Nopember

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

Pilihan
Pertama

#42#42
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:12:51 PMFriday, March 22, 2019 5:12:51 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:19:23 PMFriday, March 22, 2019 5:19:23 PM
Time Spent:Time Spent:   00:06:3200:06:32
IP Address:IP Address:   112.215.243.160112.215.243.160

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius itu keren, awal ketemu zenius dari kelas 9, mulai pakai zenius itu kelas 10, setelah nyoba zenius wah mantap banget lah 
pokoknya, penanaman konsep belajar di zenius ngena banget. Sipp lah zenius
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Farid Aldi

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

@aldi_farid

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

@shinyfiv3r

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

Respondent skipped this question

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

faridaldi10@gmail.com

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

SMAN NEGERI 1 GLENMORE

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Psikologi - Universitas Islam Negeri Malang

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

Pilihan
Pertama

#43#43
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 4:51:55 PMFriday, March 22, 2019 4:51:55 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:19:27 PMFriday, March 22, 2019 5:19:27 PM
Time Spent:Time Spent:   00:27:3200:27:32
IP Address:IP Address:   36.82.97.11236.82.97.112

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gw dulu anak yang bener bener eneg ama yang namanya matematika dan science, tapi zenius mengubah segalanya, yang dari 
awal gw menutup diri dari yang namanya science menjadi terbuka dengan science dan matematika, gw melihat hal tersebut 
sebagai kaca mata baru untuk melihat dunia yang luas ini...

Gw masih inget banget saat bang Pras njelasin tentang sisten pernafasan di kelas biologi, kaki gw keringetan, tubuh gw posisikan 
diujung kursi, dan muka gw senyum hampir 20 menitan melihat materi yang masuk ke gw satu persatu dan berujung pada mind 
blowon otak gw terhadapt ketidaktahuan gw terhadap dunia ini, dari situ gw langsung sakaww belajar biologi ampek tengah malem 
cuman mau ngeliat video zenius nya bang Pras ngejelasin materi biologi...

Masih terngiang juga saat bang oki ngejelasin Termokimia, gileee langsung ketagihan gw kimia, apalagi pas ngejelasin kenapa ada 
energi dalam dan energi luar di alam semesta ini... Langsung terjawab pertanyaan termodinamika apakah fotosintesis itu sifatnya 
panas atau dingin dan pertanyaan sepele lainnya yang sangat menganggu diriku, hehehehehe....

Fisika jangan ditanya, bang sabda panutanku, suara nya bikin gemesin dan bikin rindu, mulai dari kelas 10 yang kepengen ngeh 
glbb jadi ngeh beneran, suara excitementnya bang sabda saat ngejelasin teori relativitasnya einstein bisa kedengeran sampai 
telingaku, memang se excitement itu bang sabda kalau nge jelasin teori fisika, gw juga belajar bahwa fisika tuh gak soal itung 
itungan doang, tapi bagaimana meng implementasikan teori tersebut di dunia nyata, kalau kata bang sabda "See beyond the 
Formula" dan gw dapet banget apa yang dimaksud ama bang sabda

Thank you juga bang sabda dkk sudah nemenin dan mengubah mindset anak desa seperti saya bisa lolos ke jurusan yang saya 
mau, di blog bang glen pernah ngomong, pilih jurusan yang memicu curiosity kamu, jangan pedulikan univ yang penting jurusannya 
dulu, and i found Psikologi is my thing, terlepas itu IPA maupun IPS, i love both of them, karena cuman di zenius yang bikin sakaw  
belajar dan melihatkan bahwa Science is not about knowledge, its a way of life...

Bagi yang nge liat ini, zenius bukan sekedar les lesan online biasa, tapi semacam evangelist yang siap mengubah mindset lo 
terhadap sesuatu and ITS FREAKING AWESOME...

Thank you, zenius :)
#neverendinglearner
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Melissa Dyah Anggreini

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

@httpqty

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

@melissadyah

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

https://www.facebook.com/lenxrin.moe

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

meldya82@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Sragen

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Diponegoro

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

Pilihan Kedua

#44#44
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:26:21 PMFriday, March 22, 2019 5:26:21 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:29:34 PMFriday, March 22, 2019 5:29:34 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:1300:03:13
IP Address:IP Address:   36.65.121.6536.65.121.65

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sangat membantu terutama saat USBN kemarin. Belajar yang kebut-kebutan tapi tetep dapet dong konsepnya! Terima kasih atas 
dedikasi semua pihak yang terlibat dalam Zenius Education. Semoga bisa semakin maju dalam mengembangkan pendidikan 
Indonesia juga mencerdaskan generasi penerus bangsa.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Pudja Gemilang

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

Respondent skipped this question

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

@gemilangpudja

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

Respondent skipped this question

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

pudjagemilang2001@gmail.com

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

SMA Negeri 2 TAMBUN Selatan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alan - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#45#45
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:41:16 PMFriday, March 22, 2019 5:41:16 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:45:28 PMFriday, March 22, 2019 5:45:28 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:1200:04:12
IP Address:IP Address:   182.0.196.79182.0.196.79

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Didi Permana

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

gada :p

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

@d2pmn

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

https://web.facebook.com/abdullah.184888

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

permanadidi10@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Ciamis

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#46#46
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:41:41 PMFriday, March 22, 2019 5:41:41 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 5:58:37 PMFriday, March 22, 2019 5:58:37 PM
Time Spent:Time Spent:   00:16:5600:16:56
IP Address:IP Address:   120.188.80.221120.188.80.221

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi ceritanya saya beli voucher zenius.net waktu kelas XI akhir.. waktu itu patungan sama temen bertiga :v.. nah karena saya 
merasa belajar di zenius.net asik banget.. dan keasikan itu terganggu karena keterbatasan koneksi internet.. saya mengajukan 
permohonan ke ortu buat dibeliin Xpedia Kelas 12 Kurikulum 2013  edisi revisi.. Nah akhirnya dibeliin tuh pas bulan Agustus.. di 
awal-awal semangat banget tuh belajar zenius buat persiapan SBMPTN 2019.. eh menjelang akhir semester 1 semangatnya mulai 
kendor hehe.. tapi Zenius Learning yang menurut saya mengubah banget pola pikir saya .. terutama tentang konsep diri yang 
membuat saya semakin percaya diri buat belajar,, Xpedia juga ngebantu banget buat belajar materi yang kurang dimengerti.. Dan 
Akhirnya.. Alhamdulillah Semester 5 sebagai semester terakhir buat daftar SNMPTN berhasil diselesaikan dengan hasil yang 
Alhamdulillah memuaskan.. 

Zenius Blog juga isinya gokil banget.. isinya mencerdaskan.. benar-benar mencerdaskan lah pkoknya.. Nyesel banget gak kenal 
zenius dari dulu.. :(

Tapi gpp lah yang penting udah ngerasain serunya belajar sama zenius.. Terutama bang Sabda... 

Thanks Banget Buat Tim Zenius... Semoga semakin sukses dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fadhila Amalia

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

-

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

@fadhilaazz_hrp

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

Fadhila Amalia Azzahra

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

zamalia21@gmail.com

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

SMA Negeri 5 Medan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#47#47
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 6:02:11 PMFriday, March 22, 2019 6:02:11 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 6:05:12 PMFriday, March 22, 2019 6:05:12 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:0100:03:01
IP Address:IP Address:   114.125.58.146114.125.58.146

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Tadinya sih pake zenius cuma ngikutin temen tapi pas udh pake zenius baru ngerasa wahh zenius lengkap bangetyaa jadi buat 
belajar lebih mudah.. thankyou zenius�
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

AIDIL FIKRI

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

Respondent skipped this question

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

@aidil10_

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

Respondent skipped this question

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

i0341144@gmail.com

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

SMA PGRI 2 KOTA JAMBI

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS JAMBI

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

Pilihan
Pertama

#48#48
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:58:57 PMFriday, March 22, 2019 5:58:57 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 6:11:26 PMFriday, March 22, 2019 6:11:26 PM
Time Spent:Time Spent:   00:12:2900:12:29
IP Address:IP Address:   116.206.35.7116.206.35.7

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebelumnya,aku mau ucapin terima kasih sama zenius karna berkat video pembelajarannya buat aku jadi punya semangat belajar 
berkelanjutan,jujur sebenarnya aku nyesel banget baru tau zenius di awal kelas 12 ini,waktu itu aku kepincut sama konsep 
belajarnya yg woww banget,abis itu langsung deh aku nabung buat beli membership zenius,setelah belajar dan baca zenius blog 
aku jadi punya tujuan setelah lulus sma nanti mau kemana,bagaimana caranya dan apa saja yg aku perlukan untuk 
mewujudkannya,nah berkat zenius ini aku jadi tercerahkan dalam memilih jurusan di snmptn,aku memilih jurusan sesuai dengan 
minat dan memang aku penasaran dengan jurusan itu,dan aku juga udah nggak mikirin bagaimana prospek kerja nya atau apalah 
itu,yg penting aku kuliah sesuai dengan minat dan bakatku,andd finally aku bisa lolos snmptn juga di pilihan pertama,seneng 
banget aku tuh zenn,berkat saran dari zenius aku bisa lulus,selain itu aku juga jadi orang yg akhirnya bisa lolos snm d sekolahku 
setelah sekian lama tidak ada yg lolos,pokoknya terima kasih banyak deh zennn,aku akhirnya bisa buktiin kalo anak dari sma 
swasta yg walaupun sering dikesampingkan bisa lolos snm jugaa,sukses selalu buat zenius dan semoga terus menyebarkan 
semangat belajar berkelanjutan!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Zulvia Wahyu Andini

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

Gapunya twitter :((

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

@viaandn

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

Ga punya Zen :((

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

Viaandini13@gmail.com

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

SMA YP IPPI Cakung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Psikologi - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

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

Pilihan
Pertama

#49#49
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 5:58:44 PMFriday, March 22, 2019 5:58:44 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 6:18:32 PMFriday, March 22, 2019 6:18:32 PM
Time Spent:Time Spent:   00:19:4800:19:48
IP Address:IP Address:   115.178.206.79115.178.206.79

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gue adalah salah satu anak IPA yang yakin banget mau linjur. Awalnya ragu karena saat itu udah masuk ke kelas 12 dan gue buta 
banget sama mapel IPS. Sampai akhirnya, gue baca2 testimoni dari Zenius dan tonton video2 Zenius, asli yak, itu merubah mindset
gue banget! Gue jadi yakin kalo gue --si anak IPA yang dari sekolah biasa-biasa aja, juga bisa dapet PTN impian gue. Sampai 
akhirnya gue mulai belajar, nyiapin diri buat SBMPTN. 
Hari SNMPTN tiba dan gue nekat ikut. Ya walaupun sempet dilarang2 buat linjur sama guru, tapi yaa gimana, daripada gue 
maksain ambil jurusan yang gak gue pengenin. Dannnn... Alhamdulillah, pengumuman SNM tiba dan gue dinyatakan keterima di 
Psikologi UIN Jakarta. 
Gue ikutin saran dari Zenius kalo lo ga boleh banyak berharap sama SNM. Lo harus siap buat SBM. Dan, alhamdulillah, sekarang 
gue lolos SNM dan sudah siap SBM sebenernya (walaupun nanti gue ga ikut). 

Makasi Zen udah nemenin gue belajar. Teruntuk Bang Sabda dan Bang Adam. Makasih sudah menjadi candu. Hahaha. Once 
again, thank you so so much, Zen!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lita putri ayu lestari

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

Respondent skipped this question

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

@litaputriayl

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

Respondent skipped this question

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

Litaputriayu23@gmail.com

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

SMAN 1 Rogojampi

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Falultas Farmasi - Universitas Jember

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

Pilihan
Pertama

#50#50
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 6:33:56 PMFriday, March 22, 2019 6:33:56 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 6:36:51 PMFriday, March 22, 2019 6:36:51 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:5500:02:55
IP Address:IP Address:   140.213.57.1140.213.57.1

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dapet banyak hal, perubahan pola pikir terutama. Kemudian yang awalnya males2an jadi rajin, trus entah kenapa dulu nyesel 
kenapa ga pake zenius dari jaman sd  rasanya semua yang guru gw ajarin, itu lebih gamblang di zenius, bukannya ngejelekim 
guru, tapi emang gitu adanya
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Ahmad Fauzan Nadhif

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

@afnadhif

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

@ahmadfnadhif

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

https://www.facebook.com/afnadhif

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

ahmadfauzannadhif@gmail.com

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

SMAN 24 BANDUNG

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Sipil - Unviersitas Pendidikan Indonesia

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

Pilihan Kedua

#51#51
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 6:44:00 PMFriday, March 22, 2019 6:44:00 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 6:48:40 PMFriday, March 22, 2019 6:48:40 PM
Time Spent:Time Spent:   00:04:4000:04:40
IP Address:IP Address:   36.85.239.836.85.239.8

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SD

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Keren banget sih, dari dulu buat konten pendidikan nya. Gue lebih suka belajar dari konsepnya, daripada cuma ngafal rumus.

Btw gaya ngomong gue kata temen temen jadi mirip bang sabda gara gara sering banget nonton zenius.

Saran buat selanjutnya sih coba juga bikin konten konten di youtube yang kaya TED-Ed, Kurzgesagt, dll. Soalnya konten youtube 
indonesia yang berkaitan dengan pendidikan masih kurang zen.

Semoga makin maju zen!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

M. Adib Akmal Hamdi

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

Respondent skipped this question

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

@adibakml_

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

Respondent skipped this question

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

adibakmal83@gmail.com

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

SMA Negeri 9 Surabaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Hukum - Universitas Airlangga

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

Pilihan
Pertama

#52#52
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 7:12:13 PMFriday, March 22, 2019 7:12:13 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 7:14:55 PMFriday, March 22, 2019 7:14:55 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:4200:02:42
IP Address:IP Address:   139.228.165.42139.228.165.42

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

yaallah makasi banget zenius, terimakasih juga sebesar2nya buat bang sabda, bang wisnu, yang uda membuat saya belajar 
matematika dengan cepet ngerti konsep padahal saya soshum, nyesel barusan pake zen sejak kelas 12): thanksss so much zeniiii
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Nida Salma Fauziyyah

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

Respondent skipped this question

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

@nidasf__

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

https://m.facebook.com/nida.salmafauziyyah.3?ref=bookmarks

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

nida.salmafauziyyah@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cileunyi, Kab. Bandung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

PGPAUD Kampus Daerah Cibiru - Universitas Pendidikan Indonesia

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

Pilihan Kedua

#53#53
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 7:07:04 PMFriday, March 22, 2019 7:07:04 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 7:17:43 PMFriday, March 22, 2019 7:17:43 PM
Time Spent:Time Spent:   00:10:3900:10:39
IP Address:IP Address:   116.206.14.50116.206.14.50

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kenal zenius pas awal kelas 12, karena udah gak pede banget sih sama nilai rapot yang naik turun. Akhirnya nyoba zenius deh, 
niatnya sih buat ngebantu belajar sbmptn tapi ngebantu juga buat mantepin pelajaran di kelas 12. Zenius bener-bener jadi 
penyelamat kalo mau ulangan harian, karena aku ngerasa kaya gak dapet apa-apa gitu selama 2 tahun di sma huhu. Akhirnya di 
semester 5 nilai rapotku naik banget sampe bisa masuk paralel ke 24 sejurusan mipa. Padahal awalnya cuman masuk ke 90an. 
Jadi aku berterimakasih banget sama zenius, mungkin berkat faktor itu juga aku akhirnya bisa keterima snmptn yeeee. Tinggal 
nunggu deh jadi maba upi hehehehe.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Hafizh

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

Respondent skipped this question

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

@shalmanhafizh

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

facebook.com/hafizh.shalman

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

Respondent skipped this question

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

SMAN 1 Tegal

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Universitas Sebelas Maret | Agribisnis

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

Pilihan
Pertama

#54#54
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 7:37:38 PMFriday, March 22, 2019 7:37:38 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 7:40:29 PMFriday, March 22, 2019 7:40:29 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:5100:02:51
IP Address:IP Address:   112.215.210.213112.215.210.213

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Mantab
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Syaffin Humaira Hasibah

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

@sseulbearie

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

@syaffinhmr

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

https://www.facebook.com/sayasyaffin

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

syaffin.hasibah@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 MALANG

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Teknik Arsitektur — Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#55#55
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 7:39:55 PMFriday, March 22, 2019 7:39:55 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 7:45:08 PMFriday, March 22, 2019 7:45:08 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:1300:05:13
IP Address:IP Address:   103.213.129.14103.213.129.14

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku enggak suka les, bimbel, tetek bengkel tentang kursus belajar di luar sekolah. Rasanya udah capek, lelah, masa disuruh 
belajar lagi? Tapi, karena ga bisa gini terus, aku nyoba pake zenius. Aku buktiin kalo tanpa les dan bimbel, aku bisa lolos SNMPTN. 
Aku suka nonton zenius, aku ulang-ulang, screenshot, terus aku catet. Semua latihan soal aku print, aku jadiin satu map dan 
semuanya aku kerjain bareng pembahasan zenius. Aku jadi paham konsep, lebih enak belajarnya, serius deh. Aku bisa belajar 
sambil tiduran, ngemil, di motor, di manapun aku bisa! Makasih ya zenius, aku nyesel sih ga pake kamu dari kelas 10 hehe.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Habib Muardika Falderama

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

@hmf_habib

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

@hmf.habib

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

Respondent skipped this question

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

hmf.habib981@gmail.com

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

SMA Negeri 7 Semarang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains dan Matematika - Universitas Diponegoro

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

Pilihan
Pertama

#56#56
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 8:06:46 PMFriday, March 22, 2019 8:06:46 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 8:12:27 PMFriday, March 22, 2019 8:12:27 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:4100:05:41
IP Address:IP Address:   140.213.9.180140.213.9.180

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius infonya keren-keren banget, ngebantu pokoknya. Entah itu SNM, SBM, sampai soal-soal HOTS. Di Zenius, aku jadi tau cara 
nentuin jurusan yang tepat sama kiat-kiat dalam mendaftar PTN melalui jalur SNM ini. Dan Alhamdulillahnya, aku lolossss. Terima 
kasih Zenius sudah membantu kamiii

112 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Salsabiil Ulayya

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

@shalayzcake

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

gapunya :(

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

gapunya juga, maaf ya

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

shalsaulayya@gmail.com

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

SMK Negeri 1 Tangerang Selatan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Ilmu Perpustakaan - UIN Jakarta

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

Pilihan
Pertama

#57#57
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 8:42:43 PMFriday, March 22, 2019 8:42:43 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 8:45:28 PMFriday, March 22, 2019 8:45:28 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:4500:02:45
IP Address:IP Address:   223.255.229.12223.255.229.12

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

seruuu bgttt, gampang ngerti, setiap baru tau konsep nya langsung 'ya Allah gampang bangettt' gttt, jd makin semangat.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Aura Pinasthi

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

@shizukanayoru_

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

@pinasthiaura

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

https://m.facebook.com/aura.pinasthi

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

aurapinasthinurani@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Klaten

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Psikologi - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#58#58
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 8:39:49 PMFriday, March 22, 2019 8:39:49 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 8:51:00 PMFriday, March 22, 2019 8:51:00 PM
Time Spent:Time Spent:   00:11:1100:11:11
IP Address:IP Address:   36.81.13.5036.81.13.50

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Aku pake zenius dari kelas 12 awal. Bener-bener ngebantu naikin nilai semester 4-5 dan akhirnya bisa keterima snm walaupun 
linjur :) rasanya nyesel, kenapa ga pake zenius dari kelas 10 aja. Terimakasih banyak, zen! �
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Anatasya Oktaviani Handriati

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

@Anatasyatata1

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

@anatasya_tata

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

Skip ya

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

anatasyatata@gmail.com

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

SMA Negeri 70 Jakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Matematika - Universitas Indonesia2

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

Pilihan
Pertama

#59#59
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 9:20:39 PMFriday, March 22, 2019 9:20:39 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 9:38:19 PMFriday, March 22, 2019 9:38:19 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:4000:17:40
IP Address:IP Address:   112.215.236.179112.215.236.179

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

117 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Tau zenius sebernanya pas kelas 10.
Waktu itu gue, yang habis bertobat gara2 nilai un smp gue jeblok dan dimarahin abis2an, cari2 info tentang masa di sma. Istilah 
gue mau ambis sebelum masa sma mulai. Kalian yg udh habis nonton zenius learning pasti tau motivasi gue buat ambis itu apa. 
Iya! Karena takut, gue cari2 tuh hal2 apa aja yg harus gue usahain. Dan tara!! Ketemulah gue sama zenius, waktu itu gue kira 
zenius blog ecek2 biasa ajalah gk ada pikiran ini apaan. Udah deh gue baca tuh tentang snmptn sama tentang sbmptn. Gila! Pikiran
gue langsung kebuka. Ternyata masuk kuliah gak gampang coy! Gue lihat dah tuh strategi snmptn apa aja, sbmptn apa aja trus gue
USAHAIN terapin.
Gue pakai zenius pas kelas 11 an lupa semester berapa, itu karena gue minta ama ortu gue. Berhubung gue gak les samsek pas 
sma, ortu gue bolehin. Gue pelajarin dan tuh apa2 yg gue butuhin di zenius. Menurut gue zenius tuh punya segala hal yg lo butuhin 
buat masuk ptn.
Semenjak tercerahkan sama zenius, awal2 sem. 2 kelas 11 gue coba cicil2 materi sbm matematika secara gue suka sama bidang 
ini. Trus untuk snmptn gue milih SEREALISTIS mungkin. Gue lihat lawan di atas dan di bawah gue siapa aja. JANGAN MAKSA 
intinya. Kadang2 ada aja yg dia tuh pinter cuma gak realistis pas milih. Yaudah deh lo taukan endingnya.
Ini nih ajaran yang gue dapet dari zenius. Walau lo gk tau pasti penilaian snmptn, at least lo bisa ngira2 hal apa aja yg memungkin 
peluang lo masuk.
Klo gue, selain bagus2 in nilai rapot gue dr kelas 10, gue juga lihat2 univ mana yg paling byk nerima sklh gue dan ada gak alumni 
sklh lo dr jurusan yg lo minati. Nah dr strategi itulah gue bisa masuk ke univ dan jurusan yg gue minati.
Buat adek2 kelas yg bakal snmptn siapkan strategi yg mumpuni ya dan juga siapin selalu plan b. Gak keterima snmptn bukan 
berarti akhir dari dunia kok. Dah gitu aja.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Herwinda Marwaa Salsabila

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

@herwindams

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

@herwindamarwaa

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

Respondent skipped this question

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

herwinda.ms@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Lamongan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi - Institut Teknologi Sepuluh November

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

Pilihan Kedua

#60#60
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 9:38:30 PMFriday, March 22, 2019 9:38:30 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 9:56:21 PMFriday, March 22, 2019 9:56:21 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:5100:17:51
IP Address:IP Address:   180.254.45.33180.254.45.33
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Memurutku Zenius membuatku ketagihan belajar karena cara beberapa tentor menyampaikan materi sangat menarik. Sebenernya, 
aku juga sejak kenal zenius nggak terlalu ngejar nilai. Tapi, aku narget gimana aku paham sama suatu mateti itu dan yaah nilai-nilai 
baik mengikuti. Oh ya, walaupun aku jurusan IPA, aku sempet ikut OSK Ekonomi jadi aku harus ngejar ketertinggalanku sama 
pelajaran akuntansi dan tentor Akuntansinya pun menjelaskan materinya menarik dan gampang banget dipahami. Paling seneng 
belajar pelajaran Fisika di Zenius. Seru banget. Padahal dulu waktu kelas 10 kurang begitu suka. Sering kali sebelum guru di 
sekolahku nerangin suatu materi, aku usahain selalu buka zenius dulu. Soalnya, materi tersebut bakalan lebih mudah untuk 
kupahami. Thanks zen, sudah menemani belajarku selama 2 tahun ini.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fitri Ramadani

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

@ftrrmdn12

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

@ftrrmdn_12

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

Https://www.facebook.com/fitriramadanii

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

lagatapito@gmail.com

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

SMAN 7 PALU

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas pendidikan fisika-universitas tadulako

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

Pilihan
Pertama

#61#61
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 10:10:11 PMFriday, March 22, 2019 10:10:11 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 10:13:37 PMFriday, March 22, 2019 10:13:37 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:2600:03:26
IP Address:IP Address:   180.249.202.99180.249.202.99

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Raihan Fadhil Maftuh

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

@Raihan_Maftuh

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

raihanfadhilmaftuh03@gmail.com

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

SMAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#62#62
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, March 22, 2019 11:32:05 PMFriday, March 22, 2019 11:32:05 PM
Last Modified:Last Modified:   Friday, March 22, 2019 11:49:06 PMFriday, March 22, 2019 11:49:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:17:0100:17:01
IP Address:IP Address:   115.178.236.152115.178.236.152

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebelum pake zenius, belajar tuh rasanya susah banget. Berjam-jam habiskan waktu cuma mandangin buku, cuma menyisakan 
secuil ilmu. Tapi sejak pake zenius, dunia belajarku serasa kebalik, belajar bentar ilmu yang didapat melimpah. Apalagi ilmunya itu 
bisa lengket di otak, gak masuk telinga kanan keluar telinga kiri karena ngajarinnya pake konsep, bukan hafalan. That what makes 
zenius different, thank you so much zenius :)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Umni Zidnafia Hanunis Syahida

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

@hanunis

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

@umnisyhd

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=1805030222

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

fiazidna@gmail.com

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

MAN 2 Tulungagung

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#63#63
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 1:14:44 AMSaturday, March 23, 2019 1:14:44 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 1:32:12 AMSaturday, March 23, 2019 1:32:12 AM
Time Spent:Time Spent:   00:17:2800:17:28
IP Address:IP Address:   120.188.34.163120.188.34.163

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah aku dapat apa yang aku inginkan zen! Makasih telah menemaniku selama 1 tahun ini! Oiya btw, aku anak aksel, jadi 
dituntut hrs cepet gt pahamnya. Nah berkat zenius ini Alhamdulillah langsung paham dong, malah penjelasan dari guru yang gabisa 
lengket :") Makasih juga atas grup zenclub yang isinya anak ambiss :* Berkat mereka" yg gapyear demi memperjuangkan univ 
impiannya, aku jadi terinspirasi buat bermimpi tinggi. Jujur sebenernya aku bodoamat sama jalur snmptn ini, makanya aku coba-
coba aja deh siapa tau masuk. Eh Alhamdulillah dapet. Bahkan saking kagetnya, aku gabisa bedain ini bingung apa lagi seneng. 
But overall, makasih zen sudah memberiku banyak pelajaran yang berharga. Bangga sekali bisa menjadi bagian dari zenius. 
Sukses terus yak!!!���
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mario Jon Jordi

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

@mario_jordi

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

@johnjordi

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

Respondent skipped this question

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

jhonjordi0166@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Depok Sleman

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Hukum - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#64#64
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 2:05:51 AMSaturday, March 23, 2019 2:05:51 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 2:23:57 AMSaturday, March 23, 2019 2:23:57 AM
Time Spent:Time Spent:   00:18:0600:18:06
IP Address:IP Address:   36.81.21.23336.81.21.233

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius keren parah, kak. Aku jadi ngerti kalau konsep itu memang penting banget. Dan zenius emang concern banget nge-build up 
cara belajar yang benar, ga sekadar menjajalkan materi. Ada beberapa temenku yang pada ngeluh karena mereka ngerasa ga bisa 
ngandelin zenius soalnya ga membantu untuk metode sks, terus aku jelasin aja dah zenius emang ga bisa bantu buat sks, soalnya 
zenius bukan platform belajar online picisan. Jangan salahin zeniusnya, tapi kita yang harus sadar diri untuk perbaiki cara belajar 
kita. Dan aku selalu promote Zenius ke teman-teman aku atau adik kelas aku. Sampe aku ngasi akun aku ke beberapa temanku 
untuk trial. Dan rata-rata mereka pada beli voucher setelah nyobain pake akunku. Overall, dari semua kebahagiaan aku bisa belajar 
dengan zenius, yang paling membuat aku bangga dan bahagia ga karuan akhirnya aku bisa keterima SNMPTN Hukum UGM, which
is itu sangat-sangat unexpected. Soalnya aku masuk di #teampersiapanSBMPTNsejakdini dan aku ga pernah mikirin SNMPTN 
sama sekali. Cuma daftar, terus udah lupain dan kembali fokus belajar buat SBMPTM. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah 
buat aku, dan aku juga sangat yakin kalau zenius ngasi impact 70% dari kelulusan aku di SNMPTN :) terima kasih banyak zen, 
semoga jaya terus. Tetap pada komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. AKU PADAMU!!!!!!! Mohon 
doanya supaya aku bisa survive selama kuliah nanti heheehe, udah kuliah aja.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Khairunnisa

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

-

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

@ichakxx

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

-

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

ichaxx24@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Ciruas

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

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

Pilihan
Pertama

#65#65
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 3:47:59 AMSaturday, March 23, 2019 3:47:59 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 3:53:25 AMSaturday, March 23, 2019 3:53:25 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:2600:05:26
IP Address:IP Address:   140.213.35.56140.213.35.56

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jatuh cinta banget sama zenius! Ngebantu bgt buat kejar nilai di semester 5. Jujur aja aku ga ikut bimbel apapun dari kelas 10 dan 
baru nemuin zenius pas kelas 12 awal. Bersyukurnya aku bisa kenal zenius  Dan, ya, zenius berhasil ngebantu aku buat lolos di 
snmptn dengan sisa² keyakinanku dan segala motivasi yang ada!hahaha. Thanks zenius❣
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Adam merdeka

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

Respondent skipped this question

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

@adammrdk_

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

Respondent skipped this question

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

adammrdk1708@gmail.com

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

MAN 2 Kota Bogor

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

fakultas teknik- UPN veteran Jakarta

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

Pilihan Kedua

#66#66
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 4:25:48 AMSaturday, March 23, 2019 4:25:48 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 4:31:01 AMSaturday, March 23, 2019 4:31:01 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:1300:05:13
IP Address:IP Address:   116.206.9.36116.206.9.36

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Makasih yah zen udah menemani perjuangan ku di SMA, wort it banget deh pake zenius dari aku yang gk bisa saat kelas 10 dan 
sekarang aku tau konsep fisika seperti apa, aku sering banget begadang dengan mu zen. Pokonya terimkasih zen
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Annisa Dyah Pitaloka

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

@dyseania

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

@dyahanns

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

Ga punya

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

Annisadyah29@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Purwakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Farmasi - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#67#67
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 5:46:32 AMSaturday, March 23, 2019 5:46:32 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 5:52:34 AMSaturday, March 23, 2019 5:52:34 AM
Time Spent:Time Spent:   00:06:0200:06:02
IP Address:IP Address:   180.252.128.60180.252.128.60

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Ngerasa telat banget baru pake zenius dari kelas 12 ini, kemana aja coba aku. Parah sih jadi ngerti banget setelah pake zenius, 
ngerti dari konsepnya. Penjelasan materinya rame banget dan ga bikin bosen. Setelah pake zenius nilai rapot aku jadi naik banget 
dan itu sangat membantu waktu pemeringkatan snm. Makasih banyak ya zenius!!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Athaya Khansa Nafisah

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

@athayakhns_aya

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

@athayakhnznf_

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

Udah gapake fb:(

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

athayakhansa2@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Ngaglik

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Bahasa - Universitas Gajah Mada

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

Pilihan
Pertama

#68#68
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 5:56:27 AMSaturday, March 23, 2019 5:56:27 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 6:01:30 AMSaturday, March 23, 2019 6:01:30 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:0300:05:03
IP Address:IP Address:   182.1.100.25182.1.100.25

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kepake alhamdulillah. Asik banget sih pembelajarannya. Bener bener semua harus faham sama konsep!! Terutama blog zenius, dr 
seminggu abis terima rapot lgsg dong meningkatkan semangat buat UTBK. Udh bikin jadwal dr yg dianjurin di snapgram 
zenius+blog zenius, itu kepake banget!! Eh alhamdulillah, rezekinya lewat SNMPTN. Thankyou zen!! Barakallah ya:)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Azza Nuriah Widowati

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

@AzzaNuriah

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

@azza_nuriah

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

https://www.facebook.com/azzanuriah

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

azzanuriahw@gmail.com

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

MAN 2 MOJOKERTO

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - Universitas Negeri Surabaya

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

Pilihan
Pertama

#69#69
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 5:59:41 AMSaturday, March 23, 2019 5:59:41 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 6:08:39 AMSaturday, March 23, 2019 6:08:39 AM
Time Spent:Time Spent:   00:08:5800:08:58
IP Address:IP Address:   182.1.72.49182.1.72.49

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak pakai zenius tuh alhamdulillah semangat belajar meningkat
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Gibran Alif Prasetya

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

@GibranRoman45

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

@gibran_roman45

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

Respondent skipped this question

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

gibranpras123@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Sumber Rembang

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Negeri Semarang

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

Pilihan
Pertama

#70#70
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 6:35:07 AMSaturday, March 23, 2019 6:35:07 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 7:05:38 AMSaturday, March 23, 2019 7:05:38 AM
Time Spent:Time Spent:   00:30:3100:30:31
IP Address:IP Address:   120.188.4.108120.188.4.108

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya kenal zeniua itu waktu kelas XI, waktu itu guru gw nanyangin tuh video zenius di LCD sebagai media pembelajaran. Saat 
pertama lihat sih gw mulai tertarik dan penasaran. Terus iseng-iseng deh ketik zenius di google eh ternytaa zenius itu bimbel 
online. Dan aku buka tuh web nya setelah itu aku bilang ke ortu untuk ikut bimbel online aja karena bimbel offline bingung nagi 
jadwal. Ortu sih bilang setuju aja. Kemduian kelas XII semester 1 gw beli zeniua X-Pedi sebagai jembatna dan senjata gw dalam 
SNMPTN alamdulillahhh keterima SNMPTN.  Zenius the bestlah

Gw baru pake zenius itu semester 1 kelas XII, merasa terlambat sih. Kenapa nggak dari SMP aja gw kenal zenius karena 
pembelajaran di zenius itu seru dan asik banget apalagi tutornya yang keren parah nerangi materi. Gw paling suka belajar 
matematika dengan bang Sabda. Gw suka mandengi berjam-jam gak ada bosennya, karena cara nerangin bang Sabda itu beda 
banget ama di sekolah dan gw jadi lebih paham dan encer mencerna materi. Alhasil nilai matematika gw keren parah... 

Tapi, gw sebel juga kenapa gw nggak kenal zenius mulai SMP kenapa harus kelas XII  Paling tidak kalau SMP nilai gw kan bisa 
kece-kece... Atau paling yah kelas X lah awal SMA biar bisa ningkatin nilai. Tapi tak apalah, udah kenal zenius ajah gw seneng 
banget karena cara belajarnya yang jeren dan beda dari yang lain.

Berkat, Bang Wisnu yang aku pandengin terus nilai fisika gw jadi tinggi, dan diterima di SNMPTN Pendidikan Fisika UNNES... 
Makasih semua tutor zenius yang kece dan keren bekat kalian gw sukses SNMPTN dan belajar gw jadi ringan, seru dan menarik.

Saran gw buat adik-adik yang masih kelas X, buruan deh belajar pake zenius X-Pedia biar nggak nyesel kayak gw.. Dan belajar 
sungguh-sungguh pake zenius dan rasakan perubahan belajar lu dan nilai lu pasti akan maksimal buktikan sendiri karena gw udah 
ngebuktikan... Terima kasih zenius... 
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Syarafina dianati

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

@syarafinadntt

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

@syarafinadntt

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

Respondent skipped this question

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

Syarafinadntt@gmail.com

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

SMA YKPP DUMAI

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

gizi-universitas islam negeri  sultan syarif kasim

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

Pilihan
Pertama

#71#71
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 7:51:51 AMSaturday, March 23, 2019 7:51:51 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 7:54:19 AMSaturday, March 23, 2019 7:54:19 AM
Time Spent:Time Spent:   00:02:2800:02:28
IP Address:IP Address:   114.125.31.169114.125.31.169

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pusvita Nurfitriani

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

-

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

@pusvitanf

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

-

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

pusvitanurfitriani@gmail.com

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

SMA NEGERI 109 JAKARTA

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

MATEMATIKA-UI

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

Pilihan
Pertama

#72#72
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 8:42:31 AMSaturday, March 23, 2019 8:42:31 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 8:44:10 AMSaturday, March 23, 2019 8:44:10 AM
Time Spent:Time Spent:   00:01:3900:01:39
IP Address:IP Address:   116.206.29.29116.206.29.29

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Pengguna Google

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

@googleid

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

@googleid

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

www.facebook.com/google

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

googleadsense@gmail.com

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

SMA Foxtrot 007 England

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Universitas Harvard - Fakultas Ekonomi

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

Pilihan
Pertama

#73#73
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 9:47:42 AMSaturday, March 23, 2019 9:47:42 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 9:50:19 AMSaturday, March 23, 2019 9:50:19 AM
Time Spent:Time Spent:   00:02:3700:02:37
IP Address:IP Address:   114.142.170.41114.142.170.41

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Zenius is the best top
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Tamara Diva K.

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

@divkamila

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

@div.kamila-

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

-

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

tamaradiva.tdk@gmail.com

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

SMA Negeri 2 Surakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan - Universitas Sebelas Maret

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

Pilihan Kedua

#74#74
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 10:12:48 AMSaturday, March 23, 2019 10:12:48 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 10:19:40 AMSaturday, March 23, 2019 10:19:40 AM
Time Spent:Time Spent:   00:06:5200:06:52
IP Address:IP Address:   114.142.169.33114.142.169.33

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Jadi, dalam sejarah matematika, aku gak pernah dapet 70 selama kelas 10-11. Terus kelas 12 aku paket zenius alhamdulillah 
dapet nilai mat 85 waktu ulangan harian hehe. Makasih, Zen! 
Setelah aku pake zenius, aku ngerasa belajar itu gak ngebosenin (apalagi yang materi sosiologi, asik banget dan gampang paham).
Justru adiktif banget sih. Nilai-nilaiku juga jadi naik. Pokoknya makasih banyak Zen!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Fatimah Nur Azizah

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

@fathze

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

@fathzei

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

Respondent skipped this question

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

fatimahazizah96@gmail.com

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

SMAN 2 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Biologi - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#75#75
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 10:27:07 AMSaturday, March 23, 2019 10:27:07 AM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 10:34:48 AMSaturday, March 23, 2019 10:34:48 AM
Time Spent:Time Spent:   00:07:4100:07:41
IP Address:IP Address:   180.246.172.60180.246.172.60

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Wah parah sih zenius, bikin suka belajar! Aku emang awalnya belum terbiasa sama video pembelajaran, awalnya dikit-dikit ngantuk 
haha, tapi makin kesini aku udah bisa nyaman sama zenius, mulai dari tentornya sampai materinya, semuanyaa kerenn paraah! 
bener-bener ngebantu banget dalam hal konsep materi, kadang juga aku bisa ngebantu temen ngejelasin materi dari materi 
konsepnya zenius. Terimakasih untuk kakak-kakak tentor dan office, semoga bisa membuat anak-anak Indonesia semakin maju 
dengan adanya zenius =) Semoga zenius bisa terus berkembang dan lebih baik!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Siti Aminah

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

Respondent skipped this question

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

@siti_aminah25

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

Respondent skipped this question

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

sitiiamii@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Cirebon | Cirebon

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#76#76
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 12:17:24 PMSaturday, March 23, 2019 12:17:24 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 12:28:19 PMSaturday, March 23, 2019 12:28:19 PM
Time Spent:Time Spent:   00:10:5500:10:55
IP Address:IP Address:   114.124.208.30114.124.208.30

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Kelas 10 11 aku ikut bimbel, tapi pas kelas 12 mutusin berhenti bimbel karena baru tahu ada bimbel online sebagus zenius. 
Buktinya nilai aku tetep naik walaupun udah ga ikut bimbel. Pokonya nyesel deh, baru tahu zenius pas kelas 12! Udah hemat biaya, 
ga perlu cape2 lagi ke tempat les. Ditambah lagi tutornya yang ga ngebosenin ngasih materinya. Ada aja bahan leluconnya 
hehehe. Zenius is the best!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Washfa Rifdah Andia

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

@washfaand

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

@washfarfd

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

-

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

washfarifdah09@gmail.com

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

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik [Ilmu Administrasi Bisnis] - UPN Veteran Yogyakarta

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

Pilihan
Pertama

#77#77
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 1:02:30 PMSaturday, March 23, 2019 1:02:30 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 1:04:39 PMSaturday, March 23, 2019 1:04:39 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:0900:02:09
IP Address:IP Address:   140.213.59.168140.213.59.168

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

153 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

sangat2 terbantuuu!!!bener2 soalnya mantul bgt deh gak sia2 aku beli zenius����
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Melananda Riski Aulia

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

@melanandara

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

@melaand

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

https://www.facebook.com/melanandara

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

melananda.ra@gmail.com

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

MAN 2 KOTA MADIUN

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

fakultas ekonomi dan bisnis - Universitas Airlangga

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

Pilihan
Pertama

#78#78
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 1:11:06 PMSaturday, March 23, 2019 1:11:06 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 1:17:56 PMSaturday, March 23, 2019 1:17:56 PM
Time Spent:Time Spent:   00:06:5000:06:50
IP Address:IP Address:   36.90.51.24136.90.51.241

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak kenalan sama zenius, aku semakin punya semngat belajar. Seru deh kalo belajar pake zenius, selain bahasa santai, 
videonya mudah dipahami. Strategi"nya mantul kak hehehe. Terima kasih atas bimbingan online nya .
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Yehezkiel Chandrawijaya

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

@yehezkiel_c

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

@yehezkiel_c

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

Respondent skipped this question

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

yehezkiel2c4@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Garut

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Universitas Padjajaran

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

Pilihan
Pertama

#79#79
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 1:21:36 PMSaturday, March 23, 2019 1:21:36 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 1:23:44 PMSaturday, March 23, 2019 1:23:44 PM
Time Spent:Time Spent:   00:02:0800:02:08
IP Address:IP Address:   182.0.229.195182.0.229.195

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pokoknya mantap lah
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Izzah Zakiyatur Rahmah

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

@ZakiyaIzzah

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

@izzahzr

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

https://m.facebook.com/home.php?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&_rdr

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

izzaaahzr@gmail.com

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

MA Darul Hikmah Menganti

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik - Teknik Geodesi

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

Pilihan
Pertama

#80#80
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 1:58:37 PMSaturday, March 23, 2019 1:58:37 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 2:05:31 PMSaturday, March 23, 2019 2:05:31 PM
Time Spent:Time Spent:   00:06:5400:06:54
IP Address:IP Address:   114.142.171.7114.142.171.7

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Alhamdulillah sebelumnya saya bisa lolos SNMPTN 2019 kali ini yang dapat membuat kedua orang tua tersenyum. Perjuangan 
tidak sampai sini, masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi kali ini saya cukup puas dengan apa yang telah saya 
perjuangkan. Terimakasih buat Zenius yang telah mendampingi saya walaupun cuma dari kelas 12 saja. Pembahasan di Zenius 
sangat TOP BGT DEH. Aku sayang Zen pokonya.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Laila Rahma Arifah

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

Respondent skipped this question

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

@lailarahmaar

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

https://www.facebook.com/lailarahmaar

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

lalarahma276@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Mejayan

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Sains - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

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

Pilihan
Pertama

#81#81
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 2:54:32 PMSaturday, March 23, 2019 2:54:32 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 3:01:49 PMSaturday, March 23, 2019 3:01:49 PM
Time Spent:Time Spent:   00:07:1700:07:17
IP Address:IP Address:   182.1.97.95182.1.97.95

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

Respondent skipped this question

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Rani Nisrina

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

@raninisrinaa

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

@raninisrina

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

https://www.facebook.con/RaniNisrina

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

raninisrina58@gmail.com

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

SMA Negeri 5 Kota Bengkulu

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknologi Pertanian - IPB

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

Pilihan
Pertama

#82#82
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 4:34:42 PMSaturday, March 23, 2019 4:34:42 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 4:38:06 PMSaturday, March 23, 2019 4:38:06 PM
Time Spent:Time Spent:   00:03:2400:03:24
IP Address:IP Address:   202.67.43.38202.67.43.38

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius:
Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius
gimana. Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu
buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa
saran di blog zenius terkait strategi pendaftaran
SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai
bisa lolos SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman
menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di
kelas, waktu ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian
Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal
seru yang menurut kamu menarik dari pengalaman
kamu sebagai pemakai zenius deh!

Respondent skipped this question
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Daniel Hendra A

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

-

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

@daniel0046

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

https://www.facebook.com/danielandriyanto

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

danielandriyanto@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Sooko

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi, Jurusan Manajemen Bisnis- Institut Teknologi Sepuluh Nopember

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

Pilihan
Pertama

#83#83
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 5:29:01 PMSaturday, March 23, 2019 5:29:01 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 5:43:07 PMSaturday, March 23, 2019 5:43:07 PM
Time Spent:Time Spent:   00:14:0600:14:06
IP Address:IP Address:   182.1.118.21182.1.118.21

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019

165 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



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

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

awal aku kenal zenius itu pas kelas 1 SMP sebetulnya,  tapi baru nyadar kalau itu bimbel online pas waktu kelas 1 SMA. Pake 
zenius karena aku kecewa, diterima di jurusan IPS, padahal pengen masuk IPA dan kuliah ke teknik. 
Langsung deh, detik itu juga aku nabung,  jual2 in sesuatu yg menurutku bisa dijual hehe,contohnya: raket badminton. Untuk beli 
zenius Xpedia, dan mulai kelas 1 sma pun aku mulai ngambis, tapi sempat vakum ga belajar juga selama beberapa bulan. 
Tapi, akhir2 ini aku ngambis banget belajar saintek sama zenius, padahal aku anak IPS. 
Dan puji Tuhan aku keterimanya di SNMPTN ya, ga sampai berjuang di UTBK, tapi meskipun begitu di jurusan manajemen bisnis 
aku tetap seneng, karena masih berada di lingkungan teknik, yaitu ITS. Terimakasih Zenius
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mariam supiati

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

Ngk punya twitter

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

@mariamsupiati

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

Respondent skipped this question

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

mrmsupiati@gmail.com

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

Man 1 mataram

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas hubungan internasional-universitas mataram

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

Pilihan
Pertama

#84#84
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 6:55:37 PMSaturday, March 23, 2019 6:55:37 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 7:00:49 PMSaturday, March 23, 2019 7:00:49 PM
Time Spent:Time Spent:   00:05:1200:05:12
IP Address:IP Address:   203.78.121.134203.78.121.134

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Awalnya aku tu bisa dibilang ngak ngerti sama sekali sama apa yang udh aku pelajarin selama 2 tahun lebih di SMA tapi waktu 
mulai pake zenius rasanya beda banget, aku samps mikir malah kenapa ngk dri dulu aja aku taunya kenapa harus sekarang? Dan 
finally aku dapet di SNMPTN itu juga gara-gara bantuan zenius, zenius selalu ngingetin bahwa jangan terlalu bergantung 
diSNMPTN dan aku juga belajar buat persiapan UTBK dan alhamdulillah aku keterima SNMPTNnya ....mkasi zenius
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Arti Dewi Sri Maharani Adityari

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

@artidewisri_ma

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

@artidewisri_ma

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

www.facebook.com/dewisri

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

artidewi.srimaharani@gmail.com

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

SMK TI Bali Global Jimbaran

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Udayana

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

Pilihan
Pertama

#85#85
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Saturday, March 23, 2019 7:45:36 PMSaturday, March 23, 2019 7:45:36 PM
Last Modified:Last Modified:   Saturday, March 23, 2019 8:01:02 PMSaturday, March 23, 2019 8:01:02 PM
Time Spent:Time Spent:   00:15:2600:15:26
IP Address:IP Address:   110.139.190.162110.139.190.162

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sebenernya aku ga ada niat buat dapet SNMPTN di Universitas Unud, pada saat itu aku pesimis banget buat masuk kuliah pake 
jalur SNM karena sekolah aku yang terbilang baru (aku angkatan ke2) dan merupakan SMK SWASTA. Kebayang dong alasan aku 
kuat banget buat ga berharap sama SNM. Karena hal2 itu akhirnya aku punya tekat yang kuattt banget buat belajar persiapin diri 
buat SBM, awalnya bingung bgt mau mulai darimana, terus waktu itu aku sempet ikut grup khusus pejuang SBM, dan disana aku 
menemukan ZENIUS. Langsung aku cek tuh websitenya, nonton 1 video langsung jatuh cinta. Singkat cerita aku langganan di 
zenius. Mulai dari hari pertama aku langganan bener2 tiada hari tanpa zenius huhuu, aku termasuk ketergantungan. Tapi tiba2, 
Alhamdulillah banget waktu itu aku dapet kuota SNM, yaudah drpd kebuang sia2 akhirnya aku daftarin diri di UNUD jurusan 1. 
Sosiologi, 2. Manajemen. Awalnya aku pengen daftar di luar bali, karna aku penat sama suasana di Bali. Tapi karna 1 dan lain hal 
akhirnya aku daftar aja di unud. Terus pas dapet pengumuman ternyata aku lulus SNM rasanya campur aduk. Seneng banget bisa 
langsung keterima gini, tapi aku juga sedih padahal bener2 udah persiapin diri buat UTBK, udah daftar, udah belajar, karna jujur 
impianku adalah masuk jurusan Psikologi - UI. Tapi gapapa sih Insyaallah aku bakal enjoy di jurusan ini. Doain aku Zen!
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Atika Mahardika Indriani

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

Respondent skipped this question

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

atikaindriani88@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Ponorogo

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Brawijaya

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

Pilihan
Pertama

#86#86
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Sunday, March 24, 2019 9:23:13 AMSunday, March 24, 2019 9:23:13 AM
Last Modified:Last Modified:   Sunday, March 24, 2019 9:28:14 AMSunday, March 24, 2019 9:28:14 AM
Time Spent:Time Spent:   00:05:0100:05:01
IP Address:IP Address:   140.213.57.106140.213.57.106
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Belajar di zenius itu enak banget. Banyak dijelasin lebih dalem tentang materi yang kadang kalo cuma baca dan ndengerin 
penjelasan guru aja nggak cukup. Nyesel baru beli waktu kelas 12 :')
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Muhammad Abiyyu

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

@Abeyou__

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

@mabiyyu_

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

Respondent skipped this question

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

m.abiyyuzulkarnaen8@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Bogor

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#87#87
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Sunday, March 24, 2019 9:58:57 AMSunday, March 24, 2019 9:58:57 AM
Last Modified:Last Modified:   Sunday, March 24, 2019 10:05:55 AMSunday, March 24, 2019 10:05:55 AM
Time Spent:Time Spent:   00:06:5800:06:58
IP Address:IP Address:   140.213.43.5140.213.43.5

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Sejak pake zenius dari semester 1 kelas 10, baru sadar bahwa belajar lewat konsep itu memang efektif dan lebih enak dan lebih 
mudah dihafal dibanding cara yang biasa didapat lewat sarana lain. Walaupun sibuk organisasi dan ekskul di sekolah, akhirnya 
gadapet pelajaran karena dispen, tapi zenius selalu bisa diandalkan karena bisa buat belajar kapanpun dan dimana pun jadi 
kesannya praktis gitu deh hehehe. Terimakasih zenius sudah menemani kehidupan saya di sma! Akhirnya menolong saya meraih 
impian yang saya cita citakan sejak kelas 9 SMP! Bersyukur bisa kenal zenius saat awal sma jadi ga rugi deh hehehehe
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Maghfira Nurisra Abadi

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

@maghfiranurisra

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

maghfiranurisra

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

Respondent skipped this question

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

maghfiranurisrabadi@gmail.com

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

SMA Muhammadiyah 2 Surabaya

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Pendidikan Ners - Universitas Airlangga

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

Pilihan
Pertama

#88#88
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, March 27, 2019 6:07:26 PMWednesday, March 27, 2019 6:07:26 PM
Last Modified:Last Modified:   Wednesday, March 27, 2019 6:15:56 PMWednesday, March 27, 2019 6:15:56 PM
Time Spent:Time Spent:   00:08:3000:08:30
IP Address:IP Address:   180.251.112.7180.251.112.7

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

MAKASIIIHH BANGET ZENNNN!!! Super deh! Berkat strategi mu aku bisa keterima di pilihan 1 SNMPTN UNAIR hehe, emang 
bener sih tips nya yang jangan terlalu ngarepin undangan tapi fokus ke SBMPTN, buktinya ini lagi keasikan belajar matematika 
pake zenius, seru bgt deh! Zenius ngajarin kita buat gausah hafalan susah2 tapi ngerti konsepnya, itu yg penting banget. Dulu 
paling gasuka pelajaran MAFIA (Mat,Fis,kimiA) yg bolak-balik les gonta-ganti guru ya sama aja dan ternyata pola belajarku aja yg 
salah. Semenjak beli member zenius belajar jadi bukan paksaan tapi hobi hehe. Thanks kak wilo! Kak sabda! Dan yang lainn
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Devi Yunita Panggabean

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

Respondent skipped this question

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

@dypanggabean

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

Https://www.facebook.com/deviyunitapanggabean

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

dypanggabean94@gmail.com

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

SMA Negeri 1 KOTO GASIB

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Perikanan dan Kelautan - Universitas Riau

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

Pilihan Kedua

#89#89
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, April 05, 2019 10:38:44 AMFriday, April 05, 2019 10:38:44 AM
Last Modified:Last Modified:   Friday, April 05, 2019 10:42:46 AMFriday, April 05, 2019 10:42:46 AM
Time Spent:Time Spent:   00:04:0200:04:02
IP Address:IP Address:   114.125.27.199114.125.27.199
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Bukan pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Intinya sih Zenius membantu banget, meskipun saya pribadi kurang semangat dalam belajar sehari-hari. Tapi dengan Zenius saya 
cukup semangat lah mengulang materi jika ada ulangan.
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Megy Febrianisyah

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

@fvdgegirl

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

@megyfebrianisyah

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

--

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

megy.febrianisyah@gmail.com

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

SMAN 1 Lubuk Pakam

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Hukum -Universitas Gadjahmada

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

Pilihan
Pertama

#90#90
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Sunday, April 07, 2019 6:12:26 AMSunday, April 07, 2019 6:12:26 AM
Last Modified:Last Modified:   Sunday, April 07, 2019 6:18:33 AMSunday, April 07, 2019 6:18:33 AM
Time Spent:Time Spent:   00:06:0700:06:07
IP Address:IP Address:   112.215.230.17112.215.230.17

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 10, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Halo zen, aku pengguna zen dari kelas sepuluh. Dari kelas sepuluh aku udah baca zenblog bahwa kita gak boleh berharap sama 
snmptn. Lo juga zen yang bilang di snmptn mesti buat pilihan yg bener-bener dinginkan. Aku nekat ambil Hukum UGM padahal aku 
anak IPA, trus aku juga udah mempersiapkan sbm soshum dari kelas 11 jadi aku sama sekali gak berharap sama snmptn. Tapi 
ternyataaaa aku lolos snm zennn. Makasihh udah membuatku gak gentar dan nekat pilih jurusan ptn yang dinginkan. Makasih juga 
udah menemani malam aku ngambis buat sbm. Sukses terus zenius!

180 / 186

Testimonial Audience Zenius Pasca SNMPTN 2019



Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Lucyana Curie hadyanti

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

Gak punya kak:(

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

@lucyanacurie

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

Nggak punya kak

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

lucyanacurie05@gmail.com

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

SMA  negeri 1 Garut

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas teknologi industri - Institut Teknologi Bandung

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

Pilihan
Pertama

#91#91
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Sunday, April 07, 2019 6:20:35 AMSunday, April 07, 2019 6:20:35 AM
Last Modified:Last Modified:   Sunday, April 07, 2019 6:33:39 AMSunday, April 07, 2019 6:33:39 AM
Time Spent:Time Spent:   00:13:0400:13:04
IP Address:IP Address:   36.77.120.24636.77.120.246
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Dulu nya aku tuh pengen banget bimbel online, yg ngebahas materi sbmptn, karena bimbel offline aku bukan ngebahas sbmptn  
tapi aku gk tau dimana.  Terus kata tmn aku zenius aja bagus loh.  Nah yaudah deh aku beli vocher zenius yg 1 thn. Setiap hari aku 
mulai menonton zenius, eh bener dan ternyata asik bangett, videonya gak nge bosenin.  Waktu aku naik ke kelas 12 ,aku gk niat 
snmptn  karena rangking paralel sementara aku lumayan agak dibawah dan jarang yg ranking segitu tembus snmptn ke itb. Yaudah 
deh mending belajar sbmptn,tapi tak lupa aku juga belajar materi zenius lebih awal, agar saat di kelas aku bisa mengerti terlebih 
dahulu . Dan alhamdulillah, nilai rapot ku semuanya meningkat khusunya mtk, fisika, kimia. Liburan pun tiba, saat itu ortu ku ngajak 
aku liburan, tapi aku gamau karena bentar lagi mau sbmptn, nah selama liburan semester aku tiap hari membuka zenius karena 
sangat resah bagaimana aku nanti sbmptn takut ga lulus.  Setelah masuj, rank paralel nyata pun di keluarkan, dan rangking ku 
teteo segitu.  Yaudah deh gpp, yg penting aku pengen kuliah di itb kalau gak lolos snm ada sbm dan ada zenius yg membantuku 
belajar.  Alhasil saat pengumuman snm, alhamdulillah.  Berkat zenius nilai semester 5 ku sangat melonjak.  Terimakasih zenius :)
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Mahdiyani P

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

@mahdiyanip

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

@mahdiyani

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

Respondent skipped this question

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

menyom@gmail.com

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

SMA Negeri 1 Sidoarjo

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas Pertanian - Universitas Gadjah Mada

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

Pilihan
Pertama

#92#92
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, April 19, 2019 8:35:51 AMFriday, April 19, 2019 8:35:51 AM
Last Modified:Last Modified:   Friday, April 19, 2019 8:38:18 AMFriday, April 19, 2019 8:38:18 AM
Time Spent:Time Spent:   00:02:2700:02:27
IP Address:IP Address:   36.76.119.16536.76.119.165
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 12, Semester 1

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Pakai zenius untuk nyiapin UTBK sebenarnya. Tapi zenius cukup bermanfaat untuk melihat suatu materi pelajaran dari sisi yang 
cukup lain dari yang diajarkan di sekolah
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Q1 Pertama, tulisin Nama Lengkap kamu ! (isi nama yang bener, jgn nama alay)

Winda Sari

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

Gak adaa

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

@windasinagaa_

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

Enggak punyaa

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

windasarisng1701@gmail.com

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

SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Q7 Tulisin dong di SNMPTN 2019 ini kamu keterima di Fakultas mana dan Universitas apa? Tolong isi
jawabannya jangan pake singkatan yah .(Contoh jawabnya : Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung | Fakultas Psikologi - Universitas
Padjajaran, dsb... )

Fakultas keperawatan - Universitas Sumatera Utara

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

Pilihan Kedua

#93#93
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Friday, April 26, 2019 10:30:34 AMFriday, April 26, 2019 10:30:34 AM
Last Modified:Last Modified:   Friday, April 26, 2019 10:43:11 AMFriday, April 26, 2019 10:43:11 AM
Time Spent:Time Spent:   00:12:3700:12:37
IP Address:IP Address:   120.188.35.173120.188.35.173

Page 1: Testimonial Audience Zenius Pasca Pengumuman SNMPTN 2019
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Q9 Apakah kamu pengguna produk zenius? (pernah
membeli salah satu produk zenius)

Iya, pengguna produk
zenius

Q10 Khusus buat pengguna zenius, sejak kapan kamu
belajar bersama zenius?(kosongin pertanyaan ini kalo
kamu bukan pengguna zenius)

SMA/SMK Kelas 11, Semester 2

Q11 Pertanyaan khusus pengguna produk zenius: Tulisin dong Testimonial kamu setelah pake zenius gimana.
Apakah kamu ngerasa zenius ngebantu kamu buat dapetin SNMPTN 2019? Mungkin kamu ngerasa saran di
blog zenius terkait strategi pendaftaran SNMPTN membuat kamu membuat keputusan sampai bisa lolos
SNMPTN? Atau mungkin ada pengalaman menarik kamu yang positif tentang zenius dari mulai di kelas, waktu
ulangan, ngerjain PR, quiz dadakan, Ujian Nasional, dan semacamnya...Pokoknya ceritain hal seru yang
menurut kamu menarik dari pengalaman kamu sebagai pemakai zenius deh!

Gillaa gua sayang cinta lope2 sama zen. Gua gak tau ngedeskripsikan zen gimana. Awal gua pake zen karna gua dh hopeless kali 
sama nilai gua. Udah ngerasa gk bakalan lulus kuota snmptn.Gua kenal zen karena temen gua make. Gua gk percaya lagi tadinya 
sama bimbel online. Gua dh pernah pakai kelas 1 dan gk worth it. Gua takut lagi pake bimbel online. Tapi gua nyoba zen dari 
temen gue..gue pinjam 1 minggu. Dan GILEEEE!! Gua nagiss...gua ngerasa bloon baget..gak ngerti apa2. Akhirnya karna nilai gua 
turun di semester itu dan gua cuman 10 besar di kelas, gua beli zen pake uang ngutang..wkwkwk gua cabut bimbel offline gua stay 
pake zen di rumah pagi siang malam. Bahkan pas gue dh gila2 aan bgt, guru ngomong di depan gue pindah ke belakang dan 
dengarin bang sa ngomong
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