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PELATIHAN SEMPOA: SOLUSI CERDAS MENCIPTAKAN 
ALTERNATIF LAPANGAN KERJA 

BAGI PENGANGGURAN KENTARA 

Trisna D., Nur Ahmad A. F., Cici W., Idham Mumammad H. 
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 

ABSTRAK 
Tujuan  program ini adalah  [1] memberikan  pengetahuan  dalam  penguasaan 
keterampilan  menghitung  dengan  menggunakan  sempoa  bagi pengangguran 
kentara usia muda; [2] memberdayakan pengangguran kentara usia muda untuk 
dapat berpartisipasi dalam dunia kerja dengan modal keterampilan penguasaan 
sempoa; [3] menciptakan lapangan kerja alternatif bagi pengangguran kentara 
dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Kegiatan pelatihan sempoa ini 
dilaksanakan di Ruang  Diskusi  Departemen  Ilmu  Keluarga  dan  Konsumen, 
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung 
selama 4 bulan, mulai Bulan  Maret hingga  Juni 20 08  yang meliputi tahap 
persiapan hingga  pelaporan  hasil  program. Dengan  sasaran kegiatan adalah 
pengangguran kentara usia muda. 

Hasil dari  kegiatan ini adalah para  pengangguran kentara  usia muda 
memiliki pengetahuan  baru yang  belum  pernah  dimilikinya untuk dapat 
digunakan sebagai modal kerja bagi mereka. Mayoritas peserta pelatihan sempoa 
ini telah dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam dunia kerja dengan 
mitra ASMA SEMPOA sebagai lembaga penunjangnya. 

Kata Kunci: pengetahuan sempoa, memberdayakan pengangguran kentara usia 
muda, menciptakan lapangan kerja alternatif. 

PENDAHULUAN 

Krisis  ekonomi yang terjadi sejak  Juli 1997  membawa dampak  negatif 
bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya 
pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan. Krisis ekonomi juga mengakibatkan 
bertambahnya jumlah penduduk miskin. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat 
Statistik  (BPS) menunjukkan  bahwa pada tahun 2006  penduduk  miskin  di 
Indonesia berjumlah 39,05  juta jiwa atau  setara dengan  17,75%  dari jumlah 
penduduk Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat miskin umumnya 
menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, 
terbatasnya peluang untuk  mengembangkan  usaha serta lemahnya perlindungan 
terhadap pekerja. 

1 
Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan 

pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin  hanya memiliki sedikit pilihan  

1 
Biro Pusat Statistik (BPS). 2006. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta.   
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pekerjaan  yang layak  dan peluang yang sempit untuk  mengembangkan  suatu 
usaha. 

Belum berhasil diatasinya  masalah  ketenagakerjaan dapat dilihat dari 
angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir cenderung terus mengalami 
peningkatan  yang cukup  signifikan. Menurut data BPS (2003), pengangguran 

terbuka meningkat dari 5,0 juta jiwa atau 4,7% dari jumlah angkatan kerja pada 
tahun 1997 menjadi sekitar 6 juta jiwa atau 6,4% di tahun 1999, dan sekitar 9,5 
juta jiwa atau 9,5% pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 
2 003  berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan  13% perempuan  dan  7,6% laki- 
laki. 

Ironisnya, Propinsi  Jawa Barat yang menempati urutan  tertinggi 
pengangguran  dibandingkan  wilayah  lain  di  Indonesia.  Merujuk  dari data yang 
berhasil dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jabar, jumlah 
pengangguran tahun  2004 tercatat 2,3 juta  jiwa dari sekitar 39  juta jumlah 
penduduk Jabar. Angka penganguran tersebut naik tajam sampai 53% dari tahun 
2 003  yang hanya tercatat 1,5  juta jiwa. 

2 
Lonjakan  jumlah pengangguran  dari 

tahun  2003 ke 2004  selain  karena faktor maraknya pemutusan  hubungan  kerja 
(PHK),  juga dapat  dimungkinkan  karena bertambahnya jumlah  angkatan kerja 
yang telah lulus sekolah, namun belum mendapat kesempatan bekerja. 

Merujuk  berdasarkan  kondisi  faktual yang ada, maka diperlukan  suatu 
solusi  cerdas dalam rangka  menanggulangi permasalahan  pengangguran  di 
Indonesia.  Pelatihan  dan  pembelajaran tentang  suatu  keterampilan sangat 
diperlukan guna mendukung program penanggulangan pengangguran. 

Manfaat memiliki keterampilan tertentu adalah dapat mencari pendapatan 
tambahan atau membuka usaha sampingan. Salah satu bentuk ketrampilan yang 

saat ini banyak  diminati banyak  orang adalah  ketrampilan  menggunakan  dan 
mengajarkan sempoa kepada anak-anak usia dini (membuka kursus sempoa bagi 
anak-anak). 

Membuka kursus sempoa di sebagian wilayah di Indonesia saat ini masih 
berpeluang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh, masih terlalu minim orang yang 
memahami ketrampilan menggunakan  sempoa. Sebagai bahan  pertimbangan 
lainnya, banyak manfaat yang dapat diambil dari mempelajari sempoa. Manfaat 
mempelajari sempoa bagi anak-anak  adalah [1] Dapat  menghitung soal 
matematika lebih  cepat; [2] Konsentrasi pada anak  cenderung meningkat; [3] 
Daya ingat dapat  menjadi  lebih  kuat;  [4]  Pemikiran  yang ditimbulkan  lebih 
kreatif; [5] Dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi anak-anak. 

3 
Tidak hanya 

itu, sempoa ternyata mempunyai kegunaan di masa mendatang, yaitu [1] Lebih 
cepat menghitung  dalam negosiasi  bisnis; [2] Lebih cepat dalam menganalisa 
laporan-laporan dalam angka, misalnya: neraca, laba dan rugi, biaya penjualan, 
dan lain-lain; [3] Anak menjadi lebih siap dalam menghadapi setiap persaingan 
yang ketat di era millenium. 

4  

2 
[Anonim]. 2005. Angka Pengangguran di Jawa Barat Tertinggi dalam Pikiran Rakyat 

Edisi Hari Jumat, Tanggal 4 Maret.   
3 

UMC  (Mental Aritmetika). 2006. Mental Aritmetika Sempoa Dua Tangan adalah 

Jawabannya dalam http://www.umcindo.com/arit.htm. Waktu akses: 14 September 2007.   
4 

Yayasan  Aritmetika Indonesia. 2006. Menyiapkan  Generasi Penerus Bangsa dalam 

http://www.aritmatikaindonesia.com/index.html. Waktu akses: 14 September 2007.   
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Dengan  melihat peluang yang cukup signifikan  untuk  dapat membuka 
lapangan  kerja, maka  muncul suatu  gagasan untuk  dapat memberikan suatu 
pelatihan  sempoa bagi pengangguran  kentara. Gagasan  ini  muncul,  karena visi 
dari pelatihan tersebut agar dapat memberdayakan pengangguran kentara untuk 
mendapatkan  penghasilan  yang cukup  bagi mereka. Tentunya visi ini sejalan 

dengan  apa yang diharapkan  oleh pemerintah, yaitu  menurunkan angka 
pengangguran menjadi 5,1% pada tahun 2009. Seseorang dapat membuka kursus 

5 

sendiri (privat) atau bisa pula bermitra dengan berbagai lembaga LSM atau swasta 
yang mempunyai misi mencerdaskan anak bangsa dengan sempoa. 

TUJUAN 

Program pelatihan sempoa bagi pengangguran kentara ini bertujuan untuk: 
1 ) Memberikan  pengetahuan dalam penguasaan keterampilan  menghitung 

dengan menggunakan sempoa bagi pengangguran kentara usia muda. 
2 ) Memberdayakan pengangguran kentara usia muda untuk dapat berpartisipasi 

dalam dunia kerja dengan modal keterampilan penguasaan sempoa. 
3 ) Menciptakan  lapangan kerja alternatif bagi pengangguran  kentara dalam 

rangka mengurangi angka pengangguran. 

METODE PENDEKATAN 
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan pelatihan sempoa ini dilaksanakan di Ruang Diskusi Departemen 
Ilmu Keluarga dan  Konsumen, Kecamatan  Dramaga, Kabupaten  Bogor,  Jawa 

Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan, mulai Bulan Maret hingga Juni 
2 008 yang meliputi tahap persiapan hingga pelaporan hasil program. 

Sasaran Program 
Sasaran  langsung kegiatan  pengabdian pada masyarakat  ini  adalah 

masyarakat  yang  tergolong ke dalam pengangguran kentara. Jumlah peserta yang 
menjadi  sasaran  kegiatan  ini awalnya direncanakan  sebanyak  25  orang dengan 
mempertimbangkan  efektifitas selama pelatihan berlangsung. Strategi yang 
digunakan  untuk  mencari sasaran  program sebanyak 25  orang tersebut adalah 
dengan  open reqruitment menggunakan media  poster dan  pamflet  di sekitar 

wilayah Dramaga. Syarat  utama peserta pelatihan adalah  lulusan  SLTA  dan 
mempunyai nilai matematika minimal 6, dengan pertimbangan peserta sudah 
mempunyai kemampuan dasar berhitung yang akan dibutuhkan untuk memahami 
sempoa. Jika bakal calon peserta melebihi kapasitas yang ditentukan, maka akan 
dilakukan proses seleksi berdasarkan kemampuan matematika dasar. 

Tahap Pelaksanaan 
Secara umum, bentuk kegiatan yang akan  dilakukan  adalah  pelatihan 

dengan menggunakan sempoa sebagai media pembelajaran bagi penggangguran 

kentara (usia muda). Kegiatan ini akan dilaksanakan dua kali seminggu selama 
satu bulan lima belas hari lamanya dengan durasi maksimal 2 jam per pertemuan.  

5 
Ken  Yunita. 2006. Angka Penganggur  Tak Bisa Turun dalam http:// www.w3.org 

/TR/xhtml1/ DTD/xhtml1-transitional.dtd. Waktu akses: 14 September 2007.   
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Peserta dibagi menjadi dua kelas kecil  yang masing-masing kelas 
berjumlah 12 dan 13 orang, di mana setiap kelas akan didampingi seorang tutor 
dari pihak  ASMA  SEMPOA serta dua  orang mahasiswa berperan sebagai 
fasilitator.  Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan  ini telah mempunyai 
pengetahuan tentang sempoa melalui pelatihan yang pernah diikuti. Setiap peserta 

akan memperoleh satu paket media pembelajaran berupa sempoa, buku panduan 
mengajar dan  alat  tulis. Sebagai  ujian  akhir, setiap  peserta diwajibkan untuk 
mengajar sempoa kepada  lima orang  anak  yang  direkomendasikan  dari pihak 
ASMA SEMPOA (micro teaching) di bawah pengawasan mahasiswa pelaksana 

program. 
Di akhir proses pembelajaran, masing-masing  peserta akan  mendapat 

sertifikat kelulusan pelatihan sempoa sehingga dapat direkomendasikan menjadi 
pengajar  baik  secara institusional maupun  individu. Kerjasama dengan  ASMA 
SEMPOA juga dilakukan untuk mengupayakan lapangan pekerjaan bagi peserta 
pelatihan. Di samping itu,  mahasiswa akan turut andil menginformasikan 
tersedianya tenaga pengajar sempoa khususnya kepada staf akademik di kampus 
IPB yang dapat dijadikan sebagai pengajar privat ke rumah-rumah. 

Adapun  dalam pelaksanaan  program ini dapat disusun  suatu silabus 
strategi  penyampaian materi (Tabel 1.). Dalam silabus  tersebut disampaikan  bentuk 
pelatihan, materi, deskripsi kegiatan, dan penanggungjawab materi (fasilitator dari 
tim pelaksana) sebagai pedoman  pelaksanaan  program ini.  Tujuan  dibentuknya 
silabus  ini diharapkan  agar materi dapat  tersampaikan  secara sistematik  dan 
holistik. 

Tabel 1. Silabus Strategi Penyampaian materi 

No. 
Bentuk 

Pelatihan 
Materi Deskripsi Kegiatan PJ                   

1 . Sempoa dasar 1 Belajar manik 1 sampai 4 

Belajar manik 5 sampai 9 

Belajar manik 10 sampai 90 

Belajar manik 100 sampai 900 

Tahap pertama, dengan 

mengenalkan konsep 

berhitung 

(penjumlahan dan 

pengurangan) 

menggunakan manik- 

manik sempoa. 

Trisna 

Damayanti                  

2 . Sempoa Dasar Belajar Menggerakkan Jari 

Tangan 

Belajar dengan Sahabat Kecil 

Belajar dengan Sahabat Besar 
Belajar dengan Gabungan 

Sahabat Kecil dan Sahabat 

Besar 

Pada materi ini 

diperkenalkan cara 

menaikkan dan 

menurunkan manik- 
manik sempoa dengan 

jari-jari secara benar. 

Cici Wardini                  

3 . Latihan Mental 

Sempoa 

Ujian memahami sahabat kecil, 

sahabat besar, dan sahabat 

gabungan. 

Membimbing untuk 

mengulang soal-soal 

yang telah berikan 

tanpa menyentuh 

sempoa. 

Nur Ahmad 

Azizul Furqon                  

4 . Perkalian dan 

Pembagian 

Mengenalkan Perkalian 

Perkalian dengan Sempoa 

Mengenalkan Pembagian 
Pembagian dengan Sempoa 

Membimbing agar 

peserta dengan 

sendirinya menyenangi 
matematika sebagai 

keterampilan yang 

berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Idham M. 

Husen 

Arina Hayati                               
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peserta pelatihan  ini diperoleh  dengan  menggunakan  metode open 
recruitment pada tanggal 1 dan 2 Maret 2008. Media komunikasi yang digunakan 
berupa poster dan  pamflet yang telah  dibuat  dan disebarluaskan  ke Kecamatan 

Dramaga sejak tanggal 21 Februari hingga 29 Februari 2008. Akan tetapi, metode 
tersebut tidak efektif untuk menyerap banyak peserta pelatihan. Hal ini terbukti 
hingga akhir pendaftaran pada tanggal 2 Maret 2008, calon peserta pelatihan yang 
telah mendaftar hanya 1 orang saja, atas nama Helpina. 

Setelah  melihat kondisi faktual yang  tidak  sesuai rencana, maka  dicoba 
mengubah  strategi untuk mendapatkan peserta pelatihan sempoa dengan 
membidik desa-desa yang menurut kepala desanya masih banyak pengangguran 
yang telah menyelesaikan  pendidikan  hingga Sekolah  Menengah  Akhir.  Desa 
yang pertama didatangi adalah Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Bogor 
Barat. Akan tetapi, hal itu juga masih dirasakan tidak efektif, karena akses desa 
terhadap kampus cukup jauh. 

Desa kedua yang didatangi adalah Desa Cikarawang. Desa ini dipilih atas 
dasar  akses terhadap  kampus tidak terlalu jauh, karena  desa ini terletak  di 
belakang Kampus IPB  Dramaga. Setelah  menyebarluaskan  informasi kepada 
masyarakat  Desa Cikarawang, didapatkan  13  orang calon peserta pelatihan 
sempoa. Adapun nama-nama para calon peserta sempoa tersebut antara lain Lia 
Marvitri,  Nanah Mulyanah, Dede, Junaidi, Dedi  Mulyana,  Sari Utami  Fibriani, 
Lussi Susanti, Faisal Firdaus, Juli Hadiyanto, Muhammad Idham, Nurul Istianatul 
W., Tessa Rustiani, dan Rohmat Dengan demikian untuk saat itu calon peserta 
yang telah terdaftar berjumlah 14 orang. 

Kemudian  desa ketiga yang  didatangi adalah Desa  Bubulak. Desa ini 
dipilih atas dasar akses  terhadap kampus yang tidak  terlalu  jauh,  kurang lebih 
berjarak 4 Km (sama dengan sekali naik angkutan kota). Setelah dicari data para 
pengangguran yang lulusan SLTA atau sederajat di desa tersebut bersama kader 
yang  bernama Bu  Minarti, hasilnya didapatkan  16  orang  yang mempunyai 
keinginan untuk  ikut  dalam pelatihan  sempoa. Adapun  nama-nama para  calon 
peserta sempoa tersebut antara lain Saeful Ramadhoni, Resti, Epi, Isam, Imam, 
Putra, Teh Omah, Devi, Yuyun, Teh  Ice, Teh Ijah, Reni, Dinda, Dena, Firman 
Adyasa dan Anwar. 

Akhirnya total jumlah para calon peserta pelatihan sempoa dari beberapa 
desa berjumlah 30 orang. Seperti yang telah dijelaskan di sasaran program, jika 
seandainya  peserta yang  mendaftar  melebihi  kapasitas maka akan  diadakan  tes 
untuk menyeleksi sesuai minat dan bakat para calon peserta pelatihan. Adapun 
tes dan wawancara dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 30 April 2008. Namun, 
dikarenakan  alasan keterbatasan  dana untuk  memfasilitasi 30  orang dalam  hal 
pengadaan teaching kit dan training kit maka diputuskan dari 30 pendaftar hanya 

diterima sebanyak  16  orang. Adapun  nama-nama dari peserta yang diterima 
adalah Dedi Mulyana, Suci Utami Fibriani, Dinda Anitya Ningsih, Lussi Susanti, 
Dede, Nanah  Mulyanah,  Lia Marvitri, Helpina S., Nurul Istianatul W., Tessa 

Rustiani, Faisal Firdaus, Muhammad  Idham, Juli Hadiyanto,  Isam,  Imam, dan 
Putra. 

Pada saat hari pelatihan sempoa pertama, tepatnya pada hari Kamis, 1 Mei 
2 008 dari 16 orang peserta yang diterima hanya 13 orang yang datang. Tiga orang 
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yang berhalangan hadir yaitu Isam, Imam, dan Putra. Hal ini dikarenakan waktu 
pelatihan  yang bentrok dengan  jadwal kursus sampingan  mereka pada  pagi 
harinya. Selain  itu, pada saat bersamaan  mereka telah  diterima kerja di suatu 
pabrik.  Walaupun tiga orang berhalangan  hadir, pelatihan  sempoa tetap 
dilaksanakan  tepat pada waktunya dan  diikuti  oleh  peserta  lainnya dengan 

motivasi yang tinggi. 
Awalnya lokasi pelaksanaan PKMM direncanakan di ruang diskusi 

FEMA. Namun, pada pelaksanaannya mengalami perubahan tempat dikarenakan 
pada waktu  yang bersamaan  ruangan  tersebut digunakan  untuk  kegiatan  lain. 
Akhirnya diputuskan untuk memakai Ruang Diskusi Departemen Ilmu Keluarga 
dan  Konsumen. Walaupun demikian,  pelatihan  tetap terlaksana sesuai dengan 
rencana awal. 

Mengingat adanya kerjasama dengan  pihak  ASMA SEMPOA dalam 
pelaksanaan  pelatihan  sempoa ini, maka perlu  mengikuti standarisasi yang 
diberlakukan oleh pihak ASMA SEMPOA pusat. Waktu pelatihan setelah masa 
promosi dan pencarian peserta dijadwalkan selama tiga hari. Dimulai pada Hari 
Kamis (1/05/2008), Hari Sabtu (3/05/2008) dan Hari Minggu (4/05/2008). Waktu 
pelaksanaan kegiatan ini sudah memenuhi standar kriteria pelatihan sempoa dan 
sudah  melalui konsultasi bersama ASMA  SEMPOA.  Standar  kriteria pelatihan 
bagi para calon pengajar sempoa dari ASMA SEMPOA adalah 14 jam. 

Pada hari pertama, sebelum memulai pelatihan, peserta diberikan paket 
belajar berupa teaching kit berisi buku panduan pengajar, buku ajar seri 1A dan 

1 B, sempoa dan pensil. Materi yang disampaikan diantaranya BAB I dan BAB II, 
yaitu pendahuluan berupa  pengenalan  sempoa (sejarah  sempoa dan pengertian 
mental aritmatika, bahasan  tentang optimalisasi otak  dimana dijelaskan  bahwa 

manusia perlu menyeimbangkan otak kiri yang lebih berfungsi dalam kemampuan 
eksak sementara otak kanan lebih berfungsi dalam kreativitas. Setelah itu, peserta 
diajak  untuk  belajar dasar-dasar  penambahan  dan  pengurangan  sederhana 
menggunakan media sempoa. Pada hari pertama juga materi tentang sahabat kecil 
(rumus 1 A dan 1 B) dan sahabat besar (rumus 2A dan 2B) diajarkan kepada para 
peserta. Pada setiap sesinya, diadakan ice breaking selama beberapa menit agar 
para peserta tidak merasa jenuh terhadap pelatihan ini. Ice breaking diisi dengan 
permainan  atau  games yang dapat membuat  mereka lebih  dekat antar peserta 

pelatihan. 
Pada hari kedua, pelatihan sempoa dilaksanakan dari jam 08.00 hingga 

1 2. 00 . materi yang disampaikan pada hari kedua adalah rumus gabungan 3A dan 
rumus gabungan 3B. Sedangkan pada hari ketiga, materi pelatihan diisi dengan 
latihan  berhitung penambahan dan  pengurangan mulai dari 4  baris hingga 10 
baris. Di setiap rumus peserta juga  dilatih  kecepatan  motorik menggunakan 
sempoa. Selain itu, setelah  peserta mahir menggunakan  sempoa, mereka juga 
diajarkan mental aritmatika (menghitung dengan menggunakan mental sempoa). 

Rumus-rumus Mental Aritmatika 1 seperti yang dijelaskan di atas adalah 
sebagai berikut : 

a. Rumus tambah kurang sederhana (+/- sederhana) 
Sesuai dengan namanya tambah kurang sederhana maka rumus ini cukup 

mudah dan sangat sederhana. Contoh: tambah 2 naik jempol, kurang 1 turun jari, 
tambah 6 satukan kurang 7 pisahkan. 
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b. Rumus 1A dan 1B (sahabat kecil = jumlahnya 5) 
Sahabat kecil 1 adalah 4 → + 1 = + 5 – 4 dan sebaliknya – 1 = - 5 + 4 
Sahabat kecil 2 adalah 3 → + 2 = + 5 – 3 dan sebaliknya – 2 = - 5 + 3 
Sahabat kecil 3 adalah 2 → + 3 = + 5 – 2 dan sebaliknya – 3 = - 5 + 2 
Sahabat kecil 4 adalah 1 → + 4 = + 5 – 1 dan sebaliknya – 4 = - 5 + 1 

c. Rumus IIA dan IIB (sahabat besar = jumlahnya 10) 
Sahabat besar 1 adalah 9 → + 1 = - 9 + 10 dan sebaliknya – 1 = + 9 – 10 
Sahabat besar 2 adalah 8 → + 2 = - 8 + 10 dan sebaliknya – 2 = + 8 – 10 
Sahabat besar 3 adalah 7 → + 3 = - 7 + 10 dan sebaliknya – 3 = + 7 – 10 
Sahabat besar 4 adalah 6 → + 4 = - 6 + 10 dan sebaliknya – 4 = + 6 – 10 
Sahabat besar 5 adalah 5 → + 5 = - 5 + 10 dan sebaliknya – 5 = + 5 – 10 
Sahabat besar 6 adalah 4 → + 6 = - 4 + 10 dan sebaliknya – 6 = + 4 – 10 
Sahabat besar 7 adalah 3 → + 7 = - 3 + 10 dan sebaliknya – 7 = + 3 – 10 
Sahabat besar 8 adalah 2 → + 8 = - 2 + 10 dan sebaliknya – 8 = + 2 – 10 
Sahabat besar 9 adalah 1 → + 9 = - 1 + 10 dan sebaliknya – 9 = + 1 – 10 

d. Rumus Gabungan 
Rumus gabungan ini adalah gabungan dari rumus I dan rumus II 

+ 6 = - 4 (- 5 + 1) + 10 - 6 = + 4 (+ 5 - 1) – 10 
+ 7 = - 3 (- 5 + 3) + 10 - 7 = + 3 (+ 5 - 2) – 10 
+ 8 = - 2 (- 5 + 2) + 10 - 8 = + 2 (+5 -  3) – 10 
+ 9 = - 1 (- 5 + 4) + 10 - 9 = + 1 (+5 -  4) – 10 

Selain mempelajari  rumus-rumus Mental Aritmatika 1, peserta  juga 
diajarkan  bahasa sempoa yang telah  distandarisasi di  seluruh  Indonesia. 
Standarisasi bahasa ASMA SEMPOA seperti yang dijelaskan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standarisasi Bahasa 
Rumus Contoh soal Bahasa Rumus             

+ 1 , +2, +3, +4 Naik jempol            

-1, - 2 , -3, -4 Turun jari           

+ 6 , +7, +8, +9 Satukan           

+/- sederhana 

-6, - 7 , -8 -9 Pisahkan           

Rumus 1A + 4 = +5-1 Tambah 4 = tambah lima kurang satu turun bersama            

+ 3 = +5-2 Tambah 3 = tambah lima kurang dua turun bersama            

+ 2 = +5-3 Tambah 2 = tambah lima kurang tiga turun bersama            

+ 1 = +5-4 Tambah 1 = tambah lima kurang empat turun bersama            

Rumus 1B -4 = -5+1 Kurang 4 = kurang lima tambah satu naik bersama            

-3 = -5+2 Kurang 3 = kurang lima tambah dua naik bersama            

-2 = -5+3 Kurang 2 = kurang lima tambah tiga naik bersama            

-1 = -5+4 Kurang 1 = kurang lima tambah empat naik bersama            

Rumus 2A + 1 = -9+10 Tambah 1 = kurang sembilan tambah sepuluh            

+ 2 = -8+10 Tambah 2 = kurang delapan tambah sepuluh            

+ 3 = -7+10 Tambah 3 = kurang tujuh tambah sepuluh            

+ 4 = -6+10 Tambah 4 = kurang enam tambah sepuluh            

+ 5 = -5+10 sret Tambah 5 = kurang lima tambah sepuluh            

+ 6 = -4+10 sret Tambah 6 = kurang empat tambah sepuluh sret            

+ 7 = -3+10 sret Tambah 7 = kurang tiga tambah sepuluh sret            

+ 8 = -2+10 sret Tambah 8 = kurang dua tambah sepuluh sret            

+ 9 = -1+10 sret Tambah 9 = kurang satu tambah sepuluh sret                     



 

 

8 

Rumus Contoh soal Bahasa Rumus             

Rumus 2B -1 = +9-10 Kurang 1 = tambah sembilan kurang sepuluh            

-2 = +8-10 Kurang 2 = tambah delapan kurang sepuluh            

-3 = +7-10 Kurang 3 = tambah tujuh kurang sepuluh            

-4 = +6-10 Kurang 4 = tambah enam kurang sepuluh            

-5 = +5-10 sret Kurang 5 = tambah lima kurang sepuluh sret            

-6 = +4-10 sret Kurang 6 = tambah empat kurang sepuluh sret            

-7 = +3-10 sret Kurang 7 = tambah tiga kurang sepuluh sret            

-8 = +2-10 sret Kurang 8 = tambah dua kurang sepuluh sret            

-9 = +1-10 sret Kurang 9 = tambah satu kurang sepuluh sret            

Rumus 3A + 6 = -4+10 Tambah 6 = naikkan enam tambah sepuluh            

+ 7 = -3+10 Tambah 7 = naikkan tujuh tambah sepuluh            

+ 8 = -2+10 Tambah 8 = naikkan delapan tambah sepuluh            

+ 9 = -1+10 Tambah 9 = naikkan sembilan tambah sepuluh            

Rumus 3B -6 = +4-10 Kurang 6 = turunkan 6 kurang sepuluh            

-7 = +3-10 Kurang 7 = turunkan 7 kurang sepuluh            

-8 = +2-10 Kurang 8 = turunkan 8 kurang sepuluh            

-9 = +1-10 Kurang 9 = turunkan 9 kurang sepuluh                     

Adapun  jadwal pelatihan yang digunakan dengan  mempertimbangkan 
materi yang diajarkan dan waktu adalah seperti yang ada pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jadwal Pelatihan Sempoa 
No. Hari, tanggal Waktu Materi PJ/TRAINER                   

1 . Kamis, 1 Mei 2008 08 . 00 - 0 8 . 15 Pembukaan Trisna Damayanti                  

08 . 15 - 0 8 . 30 Tilawatil Quran Idham M. Husein                  

08 . 30 - 0 8 . 45 Sambutan                  

08 . 45 - 1 0 . 00 
Penjelasan Materi BAB I 

dan BAB II 
Trisna Damayanti                  

10 . 00 - 1 0 . 15 Ice breaking                 

10 . 15 - 1 2 . 00 +/- sederhana Cici Wardini                  

12 . 00 - 1 3 . 00 Ishoma                  

13 . 00 - 1 4 . 30 Sahabat kecil Trisna Damayanti                  

14 . 30 - 1 4 . 45 Ice breaking                 

14 . 45 - 1 5 . 45 Sahabat Besar Idham M. Husein                  

15 . 45 - 1 5 . 50 Evaluasi Nur Ahmad A. F.                  

15 . 50 - 1 6 . 00 Penutup                  

2 . Sabtu, 3 Mei 2008 08 . 00 - 0 8 . 15 Pembukaan Cici Wardini                  

08 . 15 - 0 9 . 45 Rumus gabungan 3A Nur Ahmad A. F.                  

09 . 45 - 1 0 . 00 Ice breaking                 

10 . 00 - 1 2 . 00 Rumus Gabungan 3B Nur Ahmad A. F.                  

3 . Minggu, 4 Mei 2008 08 . 00 - 0 8 . 15 Pembukaan                  

08 . 15 - 0 9 . 45 Latihan 4-6 baris hitung Cici Wardini                  

09 . 45 - 1 0 . 00 Ice breaking                 

10 . 00 - 1 2 . 00 Latihan 7-10 baris hitung Idham M. Husein                               

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DIUSAHAKAN 

Kendala yang dihadapi dan  solusi yang diusahakan  dalam pelaksanaan 
Program Kreatifitas  Mahasiswa bidang pengabdian  masyarakat  (PKMM)  ini 
antara lain adalah (Tabel 4.). 
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Tabel 4. Kendala yang dihadapi dan solusi yang diusahakan 
No. Kendala Solusi             

1 . Pengetahuan 

masyarakat yang 

minim mengenai 

sempoa 

Dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat tentang 

sempoa yang minim, maka dilakukan kunjungan ke Desa 

Cikarawang dan Desa Bubulak yang di  sekitar kampus dengan 

bertemu dengan masing-masing tokoh masyarakat setempat dan 

mencari secara langsung di desa tersebut.            

2 . Sulitnya menyamakan 

waktu antar peserta 
dan tutor pelatihan 

Waktu  pelatihan ditentukan dengan  melihat  jumlah mayoritas 

peserta yang dapat hadir. Sedangkan peserta yang  tidak dapat 
hadir pada waktu latihan yang telah ditentukan, maka tidak 

menutup kemungkinan diadakan waktu pengajaran di lain waktu.            

3 . Sulitnya untuk 

mencari peserta 

pelatihan yang sesuai 

dengan kriteria            

4 . Keterbatasan dana 

Keterbatasan  dana yang tersedia dapat  diupayakan  dengan 

mengurangi jumlah kuota peserta pelatihan sempoa. Hal ini 

dikarenakan agar pelatihan  sempoa dapat berjalan efektif dari 

awal hingga akhir pelatihan.                    

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 
1 ) Pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dalam penguasaan keterampilan 

menghitung dengan  menggunakan sempoa bagi pengangguran kentara usia 
muda. 

2 ) Mayoritas  peserta pelatihan  sempoa ini telah dapat mengaplikasikan 
pengetahuan  tentang sempoa dalam dunia pekerjaan, yaitu  bermitra  dengan 
ASMA SEMPOA sebagai lembaga penunjangnya. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan  

Para Tutor Sedang Memberikan Penjelasan Lebih Detail Tentang Sempoa 
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Para Peserta Pelatihan Sedang Konsentrasi dalam Mengikuti Kegiatan  

Para Peserta Sedang Berkonsentrasi dalam Mengikuti Pelatihan Sempoa 


