Halaman Meta
Halaman Meta digunakan sebagai sumber informasi meta artikel. Informasi meta digunakan sebagai
pelengkap informasi artikel dalam sistem OJS. Informasi meta yang lengkap memungkinkan artikel
terindeks dengan tepat pada website indeksasi seperti Google Scholar. Oleh karena itu, dimohon
melengkapi halaman meta ini selengkap dan setepat mungkin. Halaman meta menjadi bagian yang
tidak terpisahkan saat mengirimkan artikel ke IJSED.
Petunjuk pengisian halaman meta ada pada bagian akhir dokumen ini.
Informasi Meta Artikel
Judul
Subjek/Bidang
Disiplin Ilmu

Silakan perbanyak tabel di bawah ini sesuai jumlah penulis.
Informasi Meta Penulis 1
Nama Lengkap
(tanpa gelar)
Alamat Email

No. HP (Aktif
WhatsApp)
ID ORCID (jika
ada)
Afiliasi/Instansi

Biografi
(maksimal 300
kata)

Peran penulis
(penulis /
penerjemah)
SINTA IDE (Jika
ada)

Terima kasih telah mengisi dan melengkapi halaman meta.

Petunjuk Pengisian Halaman Meta
Halaman ini boleh dihapus oleh penulis.
Informasi Meta Artikel
Judul Tuliskan judul artikel anda.
Subjek/Bidang Tuliskan subjek/bidang artikel anda. Anda dapat mengacu pada halaman fokus
dan cakupan pada website IJSED sebagai referensi subjek apa saja yang
diterima di IJSED. Meski demikian, anda juga boleh mempublikasikan artikel
yang subjeknya tidak tercantum pada daftar tersebut.
Disiplin Ilmu Tuliskan disiplin ilmu yang menjadi fokus utama artikel anda. Di IJSED, kami
menerima artikel dengan disiplin ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Pendidikan,
namun anda boleh mengirimkan artikel yang disiplin ilmunya di luar ketiga
disiplin ilmu tersebut, selama masih sejalan dengan tema IJSED.

Informasi Meta Penulis
Nama Lengkap Isikan nama lengkap anda tanpa gelar.
(tanpa gelar)
Alamat Email Isikan alamat email aktif anda.
No. HP (Aktif
WhatsApp)
ID ORCID (jika
ada)
Afiliasi/Instansi

Isikan nomor telepon anda. Nomor telepon ini harus terhubung WhatsApp dan
hanya akan digunakan untuk kepentingan korespondensi.
Jika anda memiliki ID ORCID, isikan disini.
Tuliskan afiliasi instansi anda.

Biografi Tuliskan biografi anda, maksimal 300 kata.
(maksimal 300
kata)
Peran penulis Tuliskan peran penulis ini, apakah sebagai penulis atau penerjemah.
(penulis /
penerjemah)
SINTA ID (jika Tuliskan SINTA ID Anda jika Anda memiliki.
ada)

