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3. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja MBA selaku Rektor Universitas 

Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Erman Anom, MM, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

5. Bapak Muh. Ruslan Ramli, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi 

6. Terima kasih kepada seluruh ketua bidang konsentrasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi, khusunya ketua bidang konsentrasi Komunikasi Pemasaran. 



7. Dosen Pembimbing yakni Ibu Dr. Fajarina, S.I.P., M.Si yang telah sabar 
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9. Tak lupa juga, penulis juga berterima kasih kepada Ibu Nurliana selaku 

Kepala Sekolah PAUD (KB) Al-Muyassar, Ibu Tuti Fauziyah, Ibu Asmah dan 
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