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TAKTIK JITU
Real Madrid (2) Vs (0) Getafe

ZIDANE
EXPOSEMEDIA - Real Madrid meraih kemenangan 2-0 atas Getafe di pekan 22 Liga Spanyol. 
Zinedine Zidane sukses mengatasi badai cedera yang menimpa timnya. Tiga poin direngkuh 
El Real di Stadion Alfredo Di Stefano, Rabu (10/2) dini hari WIB. Karim Benzema dan Ferland 

Mendy masing-masing menyumbang satu gol untuk kemenangan tim.

Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun di 
bulan Februari, sekaligus mendongkrak posisi Madrid di 
klasemen. Sekarang Los Blancos ada di peringkat kedua 
dengan 46 poin, hanya terpaut 5 poin dari Atletico Madrid 
yang berada di puncak.

Jarak ini terpangkas setelah Atletico ditahan 2-2 oleh 
Celta Vigo sehari sebelumnya. Meski begitu, skuad asuhan 
Diego Simeone itu masih punya tabungan dua laga. Sehing-
ga jika bisa memenangi keduanya, maka Atletico bisa kem-
bali menjauh.

Hal ini yang membuat Zidane biasa-biasa saja meski 
timnya sudah kembali ke jalur kemenangan. Ia memilih un-
tuk tetap fokus menjalani sisa 16 laga hingga akhir musim, 
setelah itu baru melihat tim rival.

“Hasil ini tak mengubah apapun. Masih ada 51 poin 
(Zidane salah hitung, sebetulnya tinggal 48 setelah tersisa 
16 laga) maksimal yang bisa diraih,” kata Zidane seusai laga, 
dikutip Marca.

“Kami harus terus berjuang dan melanjutkan penampi-
lan yang seperti tadi. Kami sudah memenangi dua laga be-
runtun, padahal banyak pemain kami yang cedera,” sam-

bungnya.
Madrid memang sedikit pincang di dua laga terakhir. 

Nama-nama seperti Sergio Ramos, Dani Carvajal, hingga 
Eden Hazard masih menepi di ruang perawatan.

Saat mengalahkan Huesca 2-1 akhir pekan lalu, Madrid 
hanya membawa 17 pemain. Sementara ketika melawan 
Getafe, kondisinya lebih baik karena ada 19 pemain, namun 
6 di antaranya adalah pemain akademi.

Hal itu membuat Zidane mengubah taktik. Biasa ber-
main dengan skema 4 bek, Zidane menggantinya menjadi 
3-4-3 saat bertemu Getafe, dengan Marcelo dan Marvin di-
pasang sebagai winger. Marvin kemudian diganti jebolan 
akademi lainnya, Sergio Arribas.

Hasilnya cukup bagus karena Getafe hanya sekali mele-
paskan tembkaan, itu pun tak tepat sasaran. Sedangkan Ma-
drid melepaskan 14 tembakan, 4 mengarah ke gawang dan 
dua berujung gol.

“Kami tak punya banyak waktu mempersiapkan ini. 
Tapi akhirnya kami menyediakan waktu sebelum laga un-
tuk berdiskusi dan mengaturnya, dan para pemain mema-
haminya dengan baik,” kata Zidane.

“Hasilnya juga bagus, apalagi itu bukan formasi yang 
biasa kami pakai, dan ternyata hasilnya malah bagus,” jelas 
pelatih plontos asal Prancis itu.

Selanjutnya, Madrid akan menghadapi Valencia di jor-
nada ke-23, Minggu (14/2) pukul 22.15 WIB. (dtik/*)


