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‘DOSA’  
ZIDANE
EXPOSEMEDIA - Rangkaian kemenangan 
Real Madrid harus terhenti ketika menjamu 
Real Sociedad pada pekan ke-25 La Liga, Se-
lasa (2/3/2021) dini hari WIB. Madrid hanya 
mendapatkan satu poin usai bermain imbang 
1-1. Sociedad mampu unggul duluan di babak 
kedua lewat gol Portu di menit ke-55. Madrid 
selamat dari kekalahan setelah Vinicius Ju-
nior melesakkan gol di penghujung laga.

Hasil ini tentu saja tidak cukup bagus untuk Madrid. Se-
bab, bukan hanya gagal melanjutkan tren kemenangan, Ma-
drid kini tertinggal lima poin dari Atletico Madrid di klase-
men sementara La Liga.

Absennya Karim Benzema terbukti menjadi masalah pe-
lik bagi Real Madrid. Los Blancos terbukti tidak punya solusi 
yang tepat untuk bisa mencetak gol. Mariano Diaz tidak bisa 
menjadi jawaban atas masalah ini.

Real Madrid melepas 20 shots sepanjang laga, tetapi ha-
nya dua yang tepat sasaran. Catatan statistik yang teramat 
buruk bagi klub sekelas Real Madrid.

Walau minim peluang berbahaya, Real Madrid sejatinya 
bermain cukup dominan pada babak pertama. Madrid nam-
pak nyaman dengan formasi 4-3-3 yang diterapkan Zidane.

Namun, pada awal babak kedua, Zidane mengubah for-
masi menjadi tiga bek. Zidane membiarkan Ferland Mendy 
lebih ke depan dan Casemiro turun sebagai bek tengah.

Perubahan itu menjadi ‘dosa’ bagi Zidane. Sebab, Socie-
dad kemudian mencetak gol dari celah yang ditinggal Men-
dy. Zidane kembali pada formasi 4-3-3 setelah 15 menit babak 
kedua berjalan.

Zidane mengakui ada perubahan sistem permainan 
selepas turun minum. Bukannya berjalan baik, Los Blancos 
malah keteteran di 10 menit awal babak kedua.

“Saya tidak senang dengan intensitas kami. Selama 10 
atau 15 menit, lalu kami ubah dan kami lebih baik lagi, den-
gan perubahan juga. Ya, bisa jadi bahwa perubahan telah 
merugikan sistem tim,” tegasnya

Bagi Real Madrid, hasil Liga Spanyol tersebut membuat 
mereka gagal menyalip Barcelona di papan klasemen. Los 
Blancos, julukan Real Madrid, tetap berada di peringkat keti-
ga klasemen Liga Spanyol. Koleksi poin Real Madrid sejatinya 
sama dengan Barcelona yang berada di peringkat kedua yak-
ni 53. Namun, armada Zinedine Zidane kalah selisih gol dari 
rival abadi mereka itu. (blan/*)


