
It’s a Bird!

Pertanyaan diskusi

PANDUAN BELAJAR
Dalam Representasi Komik DC! # 1, Jules, seorang pemuda kulit hitam 
dengan minat pada burung menerima teropong dari ayahnya, yang 
mengklaim mereka memiliki kekuatan khusus. Dan mereka melakukannya: 
teropong menunjukkan Jules parade wajah bersama dengan setiap 
burung yang dia lihat: Breonna Taylor, George Floyd, dan pria dan 
wanita kulit hitam lainnya yang dibunuh oleh polisi. Pada satu titik, saat 
berjalan melewati taman, seorang wanita kulit putih yang membiarkan 
anjingnya menjadi liar bereaksi keras terhadap permintaan Jules agar 
dia mengikatnya. Komik tersebut terinspirasi dari peristiwa nyata yang 
menimpa Christian Cooper di sebuah taman NYC pada Mei 2020.

Jika dalam grup Anda bukan orang yang suka berbicara, minta mereka meminta bantuan rekan mereka 
untuk membicarakan pemikiran mereka tentang buku komik atau menanggapi 2 pertanyaan pertama. Ini 
akan memberikan waktu bagi mereka untuk memproses sedikit ke arah mereka sendiri sebelum berdiskusi 
sebagai kelompok besar.

Untuk pembahasan kali ini, ajak para remaja untuk membaca komik online 
terlebih dahulu sebelum memasuki diskusi.

1. Ceritakan waktu dimana kamu merasa berada ditempat asing.
2. Pernahkah kamu merasa dihakimi atas cara hidupmu atau warna kulitmu? Jika tidak, 

menurutmu seperti apa pengalaman itu?
3. Setelah membaca komik, menurutmu mengapa dia menanggapi seperti itu? Apakah 

menurutmu tindakan wanita itu adil atau tidak? Mengapa?
4. Berapa banyak cerita di akhir komik yang kamu ketahui? Dengan cara apa kamu dapat 

mempelajari lebih lanjut?
5. Baca Mazmur 106: 3, Amsal 21: 5; 28: 5. Bagaimana keadilan dan kebenaran terhubung? 

Mengapa Tuhan ingin kita hidup adil dengan orang lain?
6. Apa yang ingin kamu lakukan untuk mengupayakan keadilan rasial?
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MELIBATKAN IMAN KITA 
MELALUI MEDIA
Tim Formasi Iman Konferensi Mennonite Mosaic telah membuat panduan 
belajar untuk komik It’s a Bird! untuk remaja dan dewasa muda untuk terlibat 
dengan masalah prasangka dan rasisme di Amerika Serikat. Akses It’s a bird 
disini: https://www.dccomics.com/blog/2020/09/09/dc-proudly-announces-
represent-new-digital-comics-from-underrepresented-voices
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