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SATUA BAWAK DAN MITOS  
SEBAGAI PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KARAKTER 

Oleh Kadek Yati Fitria Dewi, S.Pd., M.Pd.11 

 
Abstrak: Maraknya kasus kriminalitas sosial yang melibatkan berbagai 
golongan, umur, dan status tak pelak membuat pemerintah dan 
masyarakat resah karena moral manusia Indonesia kini dianggap telah 
mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, pendidikan pembentukan 
karakter kini lebih diberikan „porsi‟ yang lebih banyak untuk disampaikan 
dan ditekankan, khususnya dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah. 
Sedangkan untuk pendidikan informal dan non-formal yang berlangsung 
di lingkungan keluarga dan masyarakat, masyarakat Bali khususnya 
mengenal penggunaan satua bawak dan mitos sebagai pendidikan 
pembentukan karakter anak. Satua bawak dan mitos yang mengandung 
kearifan budaya mampu digunakan sebagai media transformasi budaya, 
nilai, etika, norma serta adat istiadat sejak ratusan tahun yang lalu.  
 
Kata kunci: Satua bawak, mitos, dan pendidikan karakter. 

 
Pendahuluan 

Character building atau pembentukan karakter merupakan salah satu 

hal yang sedang gencar diupayakan dalam berbagai lini kehidupan di 

Indonesia, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat yang 

lebih luas. Hal ini terkait dengan merebaknya permasalahan sosial yang 

dianggap sebagai salah satu dampak merosotnya moral masyarakat 

Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, berita atau kasus kriminalitas 

sosial terjadi setiap saat, baik yang melibatkan anak-anak maupun orang 

dewasa dan yang tidak hanya dilakukan oleh orang jauh namun juga oleh 

orang terdekat atau keluarga. Beberapa contoh kasus yang sering terjadi di 

antaranya kasus penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh 

tetangganya; kasus pembunuhan orangtua oleh anaknya; kasus 

pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya; kasus penganiayaan sesama 

anak SD, serta kasus yang lainnya. Permasalahan-permasalahan sosial 

tersebut sangat memprihatinkan karena sering dipicu oleh hal-hal yang 

                                                 
11

 Kadek Yati Fitria Dewi, S.Pd., M.Pd. adalah staf edukatif pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) Universitas Panji Sakti Singaraja. 



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.166-177. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-

17637-1-4   

167 

sepele dan tidak hanya berakibat pada timbulnya luka fisik tetapi juga 

menimbulkan dampak psikologis buruk yang sangat mendalam.  

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor penyebab 

maraknya masalah sosial yang terjadi adalah moral manusia yang dirasakan 

makin menurun sehingga rasa kasih sayang, cinta, saling menghargai, serta 

tolong menolong kian terkikis. Tuntutan gaya hidup serta himpitan ekonomi 

juga tidak jarang menjadi motif utama makin menurunnya moral masyarakat, 

sehingga melakukan hal-hal yang dilarang dalam norma agama, norma 

kesusilaan, serta norma sosial.  

Terkait dengan hal di atas, berbagai hal dilakukan untuk 

mengantisipasi dan menanggulangi merosotnya moral anak bangsa, salah 

satunya adalah melalui pendidikan pembentukan karakter. Pendidikan 

pembentukan karakter tidak hanya diberikan di berbagai lembaga pendidikan 

tetapi juga telah dimulai di lingkungan keluarga.  

Setiap keluarga tentunya memiliki budaya yang berbeda dalam 

meneruskan atau mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma di dalam 

keluarga tersebut. Tidak terkecuali dengan beberapa keluarga di Bali. Sejak 

beberapa puluh tahun yang lalu, para orangtua di Bali mengajarkan nilai-nilai, 

norma-norma dan budaya kepada anak-anak melalui media satu bawak 

(cerita pendek/dongeng) yang biasanya disampaikan sebagai pengantar tidur 

anak-anak. Selain satua bawak, para orangtua juga menggunakan mitos 

untuk menyampaikan nilai, budaya, dan norma yang baik kepada anak-anak 

mereka.  

 

Satua bawak 

Menurut Wirayuda (2011) satua bawak yang juga disebut satua Bali 

merupakan cerita rakyat Bali yang penyebarannya dapat dari mulut ke mulut 

dan tidak diketahui siapa penciptanya. Tetapi dalam pandangan luas, satua 

Bali berasal dari karya-karya pengarang, baik yang berbahasa Bali maupun 
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berbahasa Jawa Kuna. Satua-satua Bali baik yang masih berbentuk lisan 

maupun yang sudah dicetak, banyak ditemukan di masyarakat.  

Pendapat di atas juga didukung oleh Fahmi (2013) yang menyebutkan 

bahwa Satua Bali merupakan cerita rakyat yang berasal dari kehidupan 

sosial masyarakat Bali itu sendiri. Dalam Satua Bali banyak terdapat nilai-nilai 

moral yang mengajarkan kebaikan dan menjadikan pembelajaran untuk 

membentuk pola perilaku berkarakter positif yang saat ini telah lenyap oleh 

peradaban zaman. 

Satua Bawak merupakan salah satu cerminan dari kearifan lokal 

budaya (local genius) Bali yang mengandung nilai moral, pendidikan, 

kepahlawanan, dan sosial. Selain sebagai hiburan, satua bawak juga 

berfungsi sebagai alat pendidikan, protes sosial, proyeksi keinginan 

masyarakat, dan pelipur lara (Wirayuda, 2011). Dalam era modern, satua-

satua masih berfungsi dan dipercaya dalam masyarakat, misalnya satua 

yang berjudul I Buta teken I Rumpuh (Si Buta dan Si Lumpuh), I Belog (Si 

Bodoh), Siap Selem Teken Meng Kuuk (Ayam Hitam dan Musang), Luh Sari 

(Luh Sari), Tuung Kuning (Terong Kuning), dan masih banyak judul satua Bali 

yang lain.  

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa satua bawak kaya 

akan nilai budaya, moral, dan sosial. Dalam analisis kumpulan satua I 

Nengah Tinggen (2002), Fahmi (2013) menjelaskan tema serta amanat yang 

terkandung dalam beberapa satua bawak. Beberapa satua bawak yang 

dianalisis di antaranya adalah satua yang berjudul I Belog yang mengangkat 

tema tentang akibat kebodohan seseorang dan mengamanatkan bahwa ilmu 

atau wawasan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dicari 

agar nantinya tidak selalu bergantung dan merugikan orang lain di sekitar 

kita; satua I Buta Teken I Rumpuh menceritakan tentang usaha cacat fisik 

dalam menyambung nyawa. Pesan yang ingin disampaikan dalam satua ini 

adalah siapa pun yang ingin sukses dan bahagia hidupnya di dunia maka 
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perlu usaha dan kerja keras; satua Siap Selem Teken Meng Kuuk 

menceritakan tentang orang yang bermuka dua yang mengandung amanat 

bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan akibatnya; satua Luh Sari 

menceritakan tentang penderitaan seorang anak tiri yang memiliki pesan 

moral, yaitu janganlah sesekali menyiksa anak tiri, karena sejatinya semua 

anak itu sama saja di mata Tuhan; satua Tuung Kuning bercerita tentang 

sosial kehidupan yang mengandung nilai bahwa setiap anak harus dirawat 

dengan baik atau jangan menyia-nyiakannya karena anak itu merupakan 

anugerah dari Tuhan. 

Sebagai salah satu cerminan kearifan budaya, satua bawak tentunya 

juga mengandung unsur-unsur budaya dan sosial.  

Satua I Belog mengisahkan tentang seseorang yang bertindak dan 

berperilaku sangat lugu dan cenderung bodoh. Ini merupakan wujud 

penggambaran budaya dan watak masyarakat Bali yang masih banyak 

berperilaku sangat lugu. Sedangkan unsur sosial yang terkandung adalah 

bahwa masyarakat Bali sangatlah menjunjung tinggi rasa kerja sama demi 

untuk mewujudkan satu tujuan bersama. 

Satua I Buta Teken I Rumpuh mengisahkan tentang kebersamaan 

antar saudara sangatlah penting untuk saling melengkapi satu sama lain. 

Demikian halnya dengan masyarakat Bali yang sangat menjunjung tinggi 

budaya kebersamaan. Dalam cerita satua ini juga mencerminkan bahwa 

masyarakat Bali, budaya saling memikul atau rasa solidaritasnya sangat 

tinggi. 

Unsur budaya yang tampak pada satua Siap Selem Teken Meng Kuuk 

ini adalah budaya menyayangi dan peduli terhadap masa depan anak di 

kalangan masyarakat Bali yang sangat kental. 

Unsur budaya yang ada dalam satua Luh Sari tersebut adalah 

masyarakat Bali pada zaman dahulu sebagian besar ibu tiri menyiksa anak 

tirinya tanpa memberikan kasih sayang yang utuh selaknya anak kandungnya 
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sendiri. Namun seiring dengan perkembangan zaman di mana masyarakat 

Bali telah banyak menyadari pentingnya pendidikan maka bertambah pula 

cara pandang mereka termasuk cara pandang yang makin bijaksana dalam 

menyayangi anak meskipun anak tiri. 

Unsur budaya yang tampak pada satua I Tuung Kuning adalah saat 

kelahiran Tuung Kuning sebagai anak perempuan yang tidak diharapkan 

merupakan penggambaran masyarakat Bali terdahulu banyak yang tidak 

menginginkan  kehadiran anak perempuan karena dipercaya tidak akan 

mampu menjadi tumpuan keluarga. Namun di akhir cerita, nilai moral mulai 

disampaikan ketika ayah I Tuung Kuning sadar bahwa semua anak itu 

sangatlah berharga dan semua anak mampu menjadi pelita dalam keluarga 

tanpa memandang apakah anak tersebut laki-laki ataupun perempuan.  

Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa satua bawak juga 

memiliki peran dalam pembentukan karakter karena mengandung nilai-nilai 

jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, bersih dan sehat, peduli, serta 

gotong royong sebagai nilai pendidikan karakter.  

Masih dalam analisis satua oleh Fahmi (2013), nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam satua I Belog ini adalah nilai kejujuran. Hal 

ini tergambar ketika I Belog bertanya kepada ibunya mengenai mayat, ibunya 

pun menjawab dengan apa adanya. Perhatikan kutipan berikut: “Meme, yen 

anake mati, bengu bonne? Memene lantas mesaut, “Aa, yen anake mati 

bonne bengu, buina nyem awakne” (“Ibu, kalau orang meninggal apakah 

berbau tidak sedap? Ibunya menjawab, “Iya, kalau orang meninggal berbau 

tidak sedap. Badannyapun terasa sangat dingin). Widya (2013) 

menambahkan di dalam cerita tersebut mengandung pula nilai-nilai 

pendidikan karakter, di antaranya nilai karakter rasa ingin tahu dan gemar 

membaca. Namun, tokoh I Belog dalam cerita ini tidak mempunyai nilai 

karakter tersebut sehingga ia tidak tahu apa-apa atau bodoh dalam 

kehidupan sehari-hari. Rasa keingintahuan yang ia miliki tidak ia gunakan 



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.166-177. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-

17637-1-4   

171 

secara wajar sehingga, tidak sesuai dengan logika serta kebutuhannya. Jadi, 

hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari pun tidak ia ketahui. Oleh karena 

itu, hendaknya tokoh I Belog tersebut harus rajin atau gemar membaca agar 

tahu bagaimana kehidupan di luar agar mempunyai wawasan dan 

pengalaman hidup serta, kita juga dapat belajar dari lingkungan sekitar 

mengenai kehidupan saat ini. 

Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam satua I Buta Teken I 

Rumpuh ini adalah nilai kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan 

inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah. Hal ini 

diperagakan oleh I Rumpuh ketika menemukan ide untuk mencari uang dan 

sesuap nasi. Ini tergambar dalam kutipan berikut. 

“Mesaut I Rumpuh, kene papineh i cange, beli tusing ningalin apan-apan, 

nanging kereng mejalan. Batis icange rumpuh, nanging matan icang cedang. 

Yen beneh munyin icang, gandong icang, icang matujuin Beli ambah-

ambahan” (Si Lumpuh menjawab “Kakak tidak bisa melihat apapun tetapi 

senang berjalan. Sedangkan kakiku lumpuh, namun mataku bisa melihat 

dengan jelas. Kalau kakak setuju, gendonglah saya, maka saya yang akan 

menunjukkan jalannya). Selain nilai kreatif, nilai tanggung jawab juga 

terkandung di dalam satua ini. Ini tercermin pada kutipan berikut. 

“I Buta ajaka I Rumpuh kendel pesan ajaka ditu, tur ia anteng pesan nulungin 

melut-melut kacang tanah, ane lakar adepe teken sudagare ento” (Si Buta 

dan Si Lumpuh merasa sangat senang berada di sana. Mereka bekerja 

dengan sangat ulet untuk membantu mengupas kacang milik saudagar 

kacang itu). Widya (2013) menambahkan nilai karakter dalam satua ini bahwa 

walaupun keduanya (Buta dan Rumpuh) cacat fisik, tetapi mereka  penuh 

usaha dan kerja keras agar bisa makan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain itu, mereka bersikap demokratis baik dari cara berpikir, 

bersikap, maupun bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

bersaudara; bahwa mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk 
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bekerja keras mencari makan. Nilai pendidikan karakter lainnya, yaitu mereka 

bersikap komunikatif karena dalam bertindak, mereka saling membantu 

dengan sesama saudaranya. Selain itu, ada pula saudagar kacang yang 

mempunyai sifat peduli sosial terhadap sesama karena ia telah membantu I 

Buta dan I Rumpuh. Jadi, kita harus meniru sifat dan perilaku I Buta dan I 

Rumpuh yang bekerja keras, demokratis, dan bersahabat itu hingga mereka 

bisa makan dan mendapat bantuan. Selain itu, kita juga patut meniru sifat 

saudagar kacang yang peduli sosial karena ia telah menolong dan 

mengangkat anak yang membutuhkan bantuannya. 

Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam satua Siap Selem 

Teken Meng Kuuk adalah nilai tanggung jawab. Hal ini digambarkan ketika 

Meng Kuuk mencoba memangsa anak-anak Siap Selem. Siap Selem 

berusaha melindungi anak-anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab 

sebagai seorang ibu. Selain itu juga terdapat nilai kreatif, yaitu ketika Siap 

Selem mencari ide untuk kabur dari rumah Meng Kuuk bersama anaknya, 

yaitu dengan mengubah batu hitam menyerupai anak-anak ayam sehingga 

ketika Meng Kuuk  berniat memangsa anak ayam, yang dimakannya adalah 

batu sehingga ia pun mengalami celaka.  

Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam satua Luh Sari 

adalah nilai kejujuran. Hal ini dibuktikannya saat Luh Sari merasa sangat 

kelaparan dan ia pun akhirnya memberanikan diri berkata jujur terhadap 

ibunya yang sangat kejam itu hanya demi mendapatkan makanan. 

Perhatikan kutipan berikut. 

“Baan tuara dadi baana naanang basangne seduk, laut ia kapaon ngidih nasi 

teken memene, kene munyine, “meme, meme baang ja icang ngidih nasi 

asopan seduk gati basang icang e, uli tuni icang konden ngamah!” (oleh 

karena tidak kuat menahan rasa lapar yang teramat sangat, iapun pergi ke 

dapur dan meminta nasi kepada ibunya. Ia berkata, “Ibu, tolong berikan saya 

nasi. Lapar sekali perut ini karena saya belum makan dari tadi”).  
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Lebih jauh lagi Widya (2013) menambahkan nilai karakter yang 

terkandung dalam satua ini yakni tentang seorang ibu tiri yang tidak 

bertanggung jawab terhadap anak tirinya. Ibu tiri tersebut tidak pernah 

menghargai keberadaan anak tirinya, sehingga setiap hari anaknya dipukul 

dan dimarahinya. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun di akhir 

cerita, si ibu tiri mendapat hukuman atas perilakunya. Oleh karena itu, kita 

tidak sepantasnya meniru perilaku ibu itu. Bagaimanapun dan siapapun kita 

dan orang lain itu, kita harus tetap menghargai dan bertanggung jawab 

terhadap anugerah apa yang telah diberikan kepada kita.  

Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam cerita satua I Tuung 

Kuning ini adalah nilai tanggung jawab. Hal ini digambarkan saat Ibu Tuung 

Kuning meminta bantuan terhadap ibunya untuk mengasuh anaknya demi 

keselamatan anaknya, itulah tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam 

melindungi buah hatinya. Perhatikan kutipan berikut. 

“Meme ngajak anake cerik nah meme. Icang takut ngajak jumah nyen teka 

bapanne, payu lempagine nyen tendas icange anak ia brangsongan pesan” 

(“Ibu, tolong saya untuk merawat I Tuung Kuning. Saya takut merawatnya di 

rumah karena ayahnya sangat pemarah”). Selain itu juga terdapat nilai 

kejujuran di dalam satua ini, yakni ketika salah satu ayam I Pudak (ayah dari I 

Tuung Kuning) berkata jujur bahwa anaknya dititipkan di tempat neneknya. 

Perhatikan kutipan berikut. 

“Bek, bek kukuruyuk arin-arine dogen baanga, panake kingsananga jumah 

dadongne” (“Ari-arinya saja yang diberikan kepadaku sebagai pakan, 

sedangkan anakmu dititip di tempat neneknya”).  

 

Mitos  

Mitos juga merupakan salah satu bagian dari cerita rakyat yang 

berkembang dari mulut ke mulut dan diceritakan dari generasi ke generasi. 

Campbell (1988) menyebutkan empat fungsi mitos di antaranya: fungsi mistis, 
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yaitu untuk menafsirkan kekaguman atas alam; fungsi kosmologis, yakni 

untuk menjelaskan bentuk alam semesta; fungsi sosiologis, yaitu mendukung 

dan mengesahkan tata tertib sosial tertentu; dan fungsi pendagogis, yaitu 

untuk menjelaskan bagaimana menjalani hidup sebagai manusia dalam 

keadaan apapun. 

Mitos terkadang menjadi bagian dari kepercayaan suatu masyarakat 

tertentu, namun masih dipertentangkan kebenarannya. Akan tetapi, terlepas 

dari pertentangan kebenarannya, mitos seperti halnya satua nyatanya juga 

mampu digunakan sebagai alat untuk mendidik atau menanamkan nilai-nilai 

dan norma-norma di dalam suatu masyarakat. Sebagian besar mitos itu 

tercipta dan diyakini dapat digunakan untuk mendukung, mengajarkan, 

meneruskan suatu tata tertib, aturan, budaya, norma dan nilai tertentu, 

seperti halnya di Bali. Mitos telah menjadi salah satu bagian dari local genius 

masyarakat Bali yang telah mengenal banyak mitos sejak ratusan tahun yang 

lalu. Seperti halnya satua bawak, para orangtua biasanya menceritakan mitos 

kepada anak-anak mereka dengan tujuan untuk mengajarkan suatu budaya, 

nilai dan norma yang berlaku sebagai bagian dari budaya dan kebiasaan 

mereka. Secara tidak langsung, mitos membantu proses transformasi 

budaya, nilai, norma, dan adat istiadat dari satu generasi ke generasi yang 

lain. Sehingga anak-anak diharapkan mampu bersikap dengan baik dan 

diterima di dalam kehidupan sosialnya. Berikut akan dijelaskan beberapa 

contoh mitos yang berkembang di berbagai daerah di Bali. 

Pertama, ketika seorang anak sedang bermain dengan beras, maka 

orangtuanya akan mengatakan bahwa jari-jarinya akan berubah menjadi 

gunting apabila bermain-main dengan beras. Padahal sesungguhnya 

perubahan jari menjadi gunting bukanlah hal yang sesungguhnya. Namun 

tujuan dari penyampaian mitos ini adalah agar si anak berhenti bermain-main 

dengan beras karena beras adalah makanan (rejeki) yang tidak boleh 

digunakan untuk bermain-main.  



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.166-177. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-

17637-1-4   

175 

Kedua, jika seorang anak duduk di atas bantal, maka oranguanya 

akan mengatakan bahwa pantatnya akan ditumbuhi bisul. Sejatinya, tidak 

ada hubungan antara bisul dengan menduduki bantal. Namun, nilai yang 

tersirat dalam mitos ini adalah kita dilarang menduduki bantal yang sejatinya 

digunakan untuk kepala. 

Contoh ketiga adalah tentang larangan untuk menyapu di malam hari 

karena dapat berarti menolak rejeki yang kemungkinan masuk ke rumah kita. 

Hal sesungguhnya yang ingin disampaikan di sini adalah malam hari adalah 

waktunya beristirahat, bukan untuk menyapu atau membersihkan rumah.  

Mitos keempat lainnya adalah larangan suami untuk bercukur ketika 

istrinya hamil karena dianggap membawa petaka bagi si janin yang sedang 

dikandung. Mitos ini diciptakan untuk mengajarkan nilai saling menghargai 

dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini, ketika 

hamil banyak wanita akan merasa dirinya gemuk dan terlihat tidak cantik. 

Jadi, apabila suaminya bercukur rapi dan terlihat tampan, maka hal itu akan 

menimbulkan perasaan tidak enak pada sang istri, misalnya kekhawatiran 

suami akan selingkuh atau berpaling pada wanita lain.  

Di beberapa daerah di Bali juga mengenal mitos bahwa apabila 

sedang memasak di dapur, seseorang dilarang untuk bersiul atau bernyanyi. 

Hal ini dipercaya akan menimbulkan kesialan. Namun sesungguhnya nilai 

yang ingin diajarkan dalam mitos ini adalah kita harus terfokus dalam 

melaksanakan sesuatu. Apabila memasak sambil bersiul atau bernyanyi, 

takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya jari teriris 

pisau atau masakan gosong akibat kita lebih terfokus pada nyanyian atau 

siulan kita.  

Selain mitos-mitos di atas, ada juga mitos tentang larangan mengintip 

orang mandi karena akan menumbuhkan tahi lalat yang banyak. Sangatlah 

jelas mitos ini mengandung nilai sosial karena mengintip seseorang yang 

sedang mandi bukanlah perbuatan yang etis dan berterima. 
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Mitos selanjutnya yang juga mengandung nilai penting adalah ketika 

ada seorang anak kecil berbicara kasar, maka orangtuanya akan 

mengatakan bahwa giginya akan ompong terus. Hal ini tentunya digunakan 

untuk mengajarkan etika kepada si anak bahwa berbicara kasar itu tidaklah 

baik karena dapat menyakiti serta menyinggung perasaan orang lain 

sehingga dapat merugikan diri sendiri.  

Mitos terakhir yang juga sering berkembang di masyarakat adalah 

larangan untuk anak kecil bermain di siang hari dan atau bermain hingga 

senja karena mereka akan bertemu makhluk halus. Mitos ini dibuat untuk 

mengajarkan disiplin kepada anak-anak agar memanfaatkan waktu siang 

mereka (biasanya setelah pulang sekolah) untuk istirahat di rumah, dan 

bukannya bermain-main di luar. Mereka boleh bermain di sore hari namun 

tidak lewat senja (sandikala) karena senja adalah waktunya mereka untuk 

belajar.  

Selain mitos-mitos di atas masih banyak mitos lain yang berkembang 

di berbagai daerah di Bali.  

 

Simpulan  

Satua bawak dan mitos adalah bagian dari kearifan budaya yang patut 

dilestarikan. Meskipun satua bawak dan mitos terdengar seperti dongeng 

yang hanya berupa khayalan, satua bawak dan mitos buktinya telah mampu 

digunakan sebagai media pendidikan pembentukan karakter yang dewasa ini 

makin terkikis. Namun sayangnya, kini para orangtua makin jarang 

menceritakan satua bawak sebagai pengantar tidur maupun di waktu 

senggang keluarga dan lebih sering menggunakan reward (hadiah) serta 

hukuman sebagai satu-satunya alternatif dalam mendidik anak-anak mereka. 

Padahal dengan meluangkan waktu kurang dari satu jam setiap malam untuk 

menceritakan satua bawak kepada anak, selain bisa mengajarkan nila-nilai 

moral kepada anak-anak, orangtua juga bisa membangun sebuah 
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komunikasi dan hubungan yang dekat dan baik dengan anak. Dengan 

demikian, harapan untuk dapat mendidik anak dengan karakter yang mandiri, 

welas asih, peduli, dan sikap baik yang lainnya mampu terwujud dalam 

suasana yang menyenangkan.  
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