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Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seorang guru dalam melaksankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. Akan tetapi fakta di lapangan, kinerja guru belum 
optimal. Rumusan masalah pada penelitian iniadalah apakah terdapat pengarfuh 
pendidikan pelatihan (diklat) dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Se-
Kecamatan Rumbia baik secara simultan maupun secara parsial. Sedangkan tujuan 
penelitiannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendidikan pelatihan 
(diklat) dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Se-kecamatan Rumbia 
Lampung Tengah baik secara simultan maupun secara parsial. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 56 guru SMA Se-Kecamatan Rumbia kabupaten Lampung 
Tengah. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 
menggunakan angket atau kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
deskriptif presentase, analisi uju prasyaratnya menggunakan uji normalitas, uji 
linieritas, dan uji asumsi klasik yaitu menggunakan uji multikolonieritas dan 
heteroskedastisitas yang kemudian dilakukan analisis regresi sederhana dan 
berganda. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja guru 
dalam kategori cukup baik dengan skor rata-rata (mean) sebesar 74,61, variabel 
pendidikan pelatihan (diklat) dalam kategori cukup baik dengan skor rata-rata (mean) 
sebesar 59,76 dan variabel motivasi kerja dalam kategori cukup baik pula dengan 
skor rata-rata (mean) 64,17. Sedangkan berdasarkan analisis regresi menunjukkan 
bahwa pendidikan pelatihan (diklat) dan motivasi kerja guru secara simultan 
memberikan kontribusi sebesar 58,4% terhadap kinerja guru SMA Se-Kecamatan 
Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dan kontribusi parsial dari pendidikan 
pelatihan (diklat) sebesar 43,4%, motivasi kerja 46,5%. Dari analisis tersebut bisa 
disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan pelatihan (diklat) dan motivasi kerja 
guru SMA Se-Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.  
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