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melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Efektivitas strategi pembelajaran learning start with a 

question (LSQ) terhadap hasil belajarsiswa pada materi sistem gerak di kelas 

XI IPA SMA negeri 2 Percut Sei Tuan tahun pembelajaran 2017/2018 ” 

 Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana pendidikan pada Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam  Program Studi Pendidikan biologi di Universitas Negeri 

Medan. 
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mendukung dan mendoakan sehingga dapat meyelesaikan pendidikan di 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Drs. Marsito, M.Si selaku kepala sekolah SMA N 2 Percut Sei Tuan 

dan ibu Adriani sebagai guru biologi yang membantu penelitian. 

7. Yang saya sayangi sahabat – sahabat seperjuangan biologi dik B’13 

terkhusus  mombun’s Ummi, roida, desi, adel, darmi, anggi, fadilatul. 
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8. Tak lupa pula sahabat yang selalu bersama dalam suka dan duka selama 

kurang lebih empat tahun lama yaitu sahabat satu kost, Intan temen curhat, 

Septia, Githa dan Nada teman kombur dan menghibur, Kiki teman 

penasehat dan masakin kami setiap hari. Terimakasih sahabat. 

9. Dan tak lupa yang telah memberi doa, semangat dan nasehat yaitu abang 

Armansyah Hambali H.gaol, Titin Agustin dan adik tercinta Ilham Oki 
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 Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini 

namun penulis menyadari masi banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 
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skripsi memberikan manfaat bagi kita semua.  
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