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1. Kelengkapan unsur isi: Ya, penulisan telah mengikuti panduan penulisan manuskrip dari jurnal tersebut. Terlihat
benang merah antara judul dan isi, ditemukan topik Fist Aid education menggunakan fist aid guideline dan pada isi
pun dijelaskan mulai dari latar belakang sampai simpulan mengurakan tentang fenomena dan penyusunan panduan
pertolongan pertama cedera pada anak dan menguji panduan tersebut dan disimpulkan bahwa FAG dapat digunakan
sebagai alternatif dalam mengedukasi anak usia11-14 tahun atau anak yang lebih muda dengan bantuan orang tua..
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ya fenomena yang menjadi fokus sesuai dengan keimuan pengusul
yakni keperawatan komunitas. FAG yang diahasilkan baik dengan menu dan gambar yang menarik untuk anak usia
sekolah. Pembahasan pun cukup merespon hasil penelitian, namun belum tajam dibahas alasan kenapa hanya untuk
anak 11-14 tahun saja, perlu ditambahkan referensi terkait pencegahan cedera pada anak usia sekolah dasar,
mengingat kejadian-kejadian yg tersedak, luka bakar, perdarahan akibat bermain juga dialami anak usia sekolah dasar
7-12 tahun dan dapat melibatkan orang tua dalam menggunakannya untuk anak yg kurang dari 11 tahun.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:Ya, artikel ini memberi gambaran yg cukup memadai
terkait pengembangan dan uji PAG dengan melibatkan 3 ahli yang berbeda yang sangat menguasai area tersebut.
Riset kuantitatif dengan dua tahapan yang dilakukan diperoleh hasil yang memungkinkan untuk dipublikasikan,
meskipun ke depan perlu diujicobakan lebih lanjut menggunakan eksperimental disain. Referensi yang digunakan 11,
artikel dan 3 yang £ 5 tahun.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: Ya, ada online artikel. Jurnal Internasional bereputasi cukup baik,
dipublikasian di Frontiers Nursing, scopus Q3, SJR 0.27 dengan hasil similarity check=7%.
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